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Kuluva vuosi edellistäkin 
haasteellisempi
Viime vuosikymmenellä alkanut ta-
lous- ja rahakriisi pitää maatamme 
edelleenkin otteessaan. Ulkomaan-
vienti vetää heikohkosti ja maan 
hallitus pyrkii löytämään keinoja 
kustannuskilpailukyvyn parantami-
seksi. Ratkaisua haetaan niin kut-
sutulla yhteiskuntasopimuksella tai 
lainsäädännöllisesti. Juuri nyt pallo 
on työmarkkinajärjestöillä.
 Elinkeinoelämän tutkimuslaitok-
sen ja Elinkeinoelämän valtuuskun-
nan hallituksen puheenjohtaja Jor-
ma Ollila kirjoitti alkuvuonna Hel-
singin Sanomien pääkirjoitussivulla: 
”Suomi on kuilun partaalla. Ei niin, 
että Suomesta olisi tulossa Kreikka. 
Mutta Suomi on pahasti putoamas-
sa muiden Pohjoismaiden ja Saksan 
kelkasta tärkeimmillä talouden mit-
tareilla, joita ovat bruttokansantuo-
te, työllisyys, työttömyys, julkisen 
talouden tasapaino ja vaihtotase.
 Päättävissä asemissa olleet suo-
malaiset ovat tehneet isoja virheitä 
kymmenen viime vuoden aikana. 
Tämä koskee niin hallituksia, etujär-
jestöjohtajia kuin yritysten johtajia-
kin. Nokia ei ole poikkeus.”
 Aivan kuin tässä ei olisi tarpeeksi 
haastetta, ulottui pakolaiskriisi voi-
mallisesti vihdoin meillekin asti ja 
tulevasta keväästä ja kesästä odo-
tetaan vieläkin pahempaa. Naapuri-
maamme Venäjän osuutta ja aikeita 
arvuutellaan poliittisen johdon toi-
mesta ja eri medioissa. Taloustilan-

netta ei tällainen kehitys ainakaan 
helpota. 
 Puolustusvoimain komentajakin 
ilmaisi huolensa Keskisuomalaisen 
kolumnissaan todeten että Suomi 
näyttää olevan ainoa toimintaympä-
ristönsä maa, joka ajaa sotilaallista 
toimintaansa alaspäin. Hänen mu-
kaansa tänä vuonna puolustusvoi-
mat saavat sekä lisärahoitusta että 
joutuvat säästämään. Säästäminen 
on erityisen haasteellista, koska 
säästökohteet on käyty läpi jo ker-
taalleen puolustusvoimauudistuk-
sessa.
 Kun otetaan huomioon muutok-
set turvallisuusympäristössämme 
niin Itämerellä kuin laajemminkin 
Euroopassa sekä Venäjän että NA-
TO-maan Turkin yhä syvenevältä 
näyttävän vastakkain asettelun Lähi-
idässä, on todettava, että sotilaal-
lisella suorituskyvyllämme ei olisi 
varaa heiketä yhtään.
 Päättäjien tulisi selkeästi ilmoittaa 
rajat kuinka alas sotilaallinen suori-
tuskykymme tullaan laskemaan lähi-
vuosina. Näin saataisiin realistinen 
pohja uudelle puolustuspoliittiselle 
selonteolle ja puolustusvoimille raa-
mit sopeutumiseen tulevalle niuk-
kuudelle.

Kansikuva: Kenttähuollon uutta 
maastoliikkuvuutta (kuva: Valtra)
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Puheenjohtajan kynästä

Uskon asioita…
Vuosi on alkanut moninaisissa merkeissä. Talvi on 
vihdoin tullut – uskotaan sitten ilmastonmuutok-
seen tai ei, joka tapauksessa taas on lunta ja pak-
kasta. Vuoden alku on ollut poikkeuksellisen kylmä 
koko maassa. Kylmempää on ollut viimeksi tammi-
kuussa 2003. Kevättä ja aurinkoa kohti mennään. 
Päivä pitenee, mikä luo valoa ja uskoa tulevaan. 

Kansalaisten uskoa tulevaisuuteen ja turvallisuuteen on koe-
teltu. Viime vuoden tapahtumien Ukrainassa sekä Lähi-
idässä synnyttämä pakolaistulva, lukuisat terroriteot ja 
terrorismin uhka ovat heijastuneet yleiseen turvallisuusil-
mapiiriin. Viimeaikaiset valitettavat häirintätapaukset ovat 
nousseet otsikoihin ja ne ovat omiaan lisäämään epäluulo-
ja ja väistämättä levottomuutta kansalaisten joukossa. 
 
On syntynyt katupartioita täyttämään uutta ”turvallisuus-
vajetta”. MTV:n teettämässä kyselyssä 39 prosenttia vas-
taajista ilmoittaa hyväksyvänsä sellaiset katupartiot, jotka 
ovat kertoneet suojaavansa kantasuomalaisia. 
 
Kehityssuunta on huolestuttava, koska se kertonee kan-
salaisten epäluottamuksesta virkavallan kykyyn ja resurs-
sien riittävyyteen. Turvallisuuden ylläpitäminen kuuluu eh-
dottomasti viranomaisille, eikä Odinin sotureille tai muille 
vastaaville kyseenalaisille ryhmille. Puolustusvoimien roo-
li turvallisuuden tuottajana osana Suomalaista kokonais-
maanpuolustuksessa on merkittävä. Uskottavuuden eteen 
teemme työtä joka päivä. 
 
Talousrintamalla haluamme myös uskoa aurinkoisempiin ai-
koihin. Valitettavasti ennusteet maailmantalouden kasvusta 
eivät sitä välttämättä lupaa. Näkymät nousevista koroista 
Yhdysvalloissa ja Kiinan talouden hidastuminen voivat aihe-
uttaa epävarmuutta ja kasvattavat riskejä ympäri maailmaa. 
 
Venäjän talouden näkymät ovat jatkaneet synkkenemis-
tään, mikä myös heijastuu Suomen Venäjän vientiin. Syy-
nä on öljyn hinnan lasku, joka on ruokkinut ruplan heik-
kenemistä ja sen myötä syö venäläisten kuluttajien osto-
voimaa. Raakaöljyn hinta on pudonnut lähes 70 prosenttia 
vuoden 2014 kesäkuun jälkeen ja on alimmillaan vuosi-
kymmeneen. Meitä autoilijoita toki ilahduttaa polttoaineen 
hintojen hienoinen lasku.  
 
Puolustusvoimien uudistuneen logistiikan näkymät ovat 
valoisat. Logistiikkajärjestelmä toimii ja sen vakiinnuttami-
nen on hyvässä vahdissa. Logistiikka toimii keskitetym-
min, yhtenäisemmin ja samalla verkottuneemmin kuin 
koskaan ennen. Se näkyy valona, uskona ja nosteena 
myös yhdistyksen toiminnassa.  
 
Alkanut vuosi on yhdistyksen perinteiden ja koko logis-
tiikkaupseerikoulutuksen 90. juhlavuosi, mikä näkyy vah-
vasti myös vuoden toiminnassa. Logistiikkaupseerikoulu-
tusta sekä yhdistyksemme 90-vuotista taivalta juhlimme 
30.9.2016 Maanpuolustuskorkeakoululla Santahaminassa 
päiväjuhlan, vuosikokouksen sekä iltajuhlan merkeissä. 
Tervetuloa mukaan juhlimaan! 
 

Yhdistyksen uudistetut nettisivut palvelevat entistä pa-
remmin tiedottamisen kanavana. Uusia toiminnallisuuksia 
on muun muassa sähköinen jäsenhaku ja blogipalsta. Tal-
lenna osoite (www.logistiikkaupseerit.fi) suosikkeihin ja 
pysy ajan tasalla tapahtumista! 
 
Perinteinen Huoltopäällikkö-kirja valmistuu syksyyn men-
nessä. Kirja tullaan jakamaan jäsenistölle juhlavuoden 
kunniaksi.  Tämä kirja tulee olemaan kymmenes julkaisu. 
Kirjan teema on puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän 
nykytila ja kehittäminen ajatuksella, miltä logistiikka näyt-
tää 2020–2030.
 
Muita merkittäviä tapahtumia on Sveitsiläisten logistiik-
kaveljien vierailu syyskuun toisella viikolla. Sveitsiläiset 
vieraat tutustuvat monipuolisesti sekä puolustusvoimien 
että elinkeinoelämän logistiikkaan. Viikon mittaisen vierai-
lun ohjelma on valmisteilla ja se tulee sisältämään laajasti 
sekä puolustusvoimien että elinkeinoelämän kohteita. Yksi 
vuoden kohokohta on Panssariprikaatissa 17.9.2016 järjes-
tettävä huoltotapahtuma, jossa tällä kertaa on mahdolli-
suus verkottua myös Sveitsiläisten kollegoiden kanssa. 
 
Laadukasta lehteämme on julkaistu jo viisi kappaletta uu-
distetulla nimellä. Lehti tarjoaa oivallisen kanavan tuoda 
asioita esille, herättää keskustelua ja lisätä lukioiden tietä-
mystä logistiikan asioista. Lehden levikki on laaja ja näky-
vyys on sitä kautta hyvä. Kannustan lukijoita rohkeasti kir-
joittelemaan ja tuomaan ajatuksiaan esiin. Rohkeasti vaan 
juttuja toimituksen osoitteeseen!

Seuratkaa tiedotteita lehdessä sekä nettisivuilla. 

Hyvässä uskossa – kohti valoa ja kevättä…
Toivotan Kaikille Hyvää Alkanutta Vuotta 2016!



Valtakunnallinen 
puh 010 2320 100

Päivystys 24/7 
puh 010 2320 841

Ammattitaitoista 
monimerkki- 
palvelua

raskone.fi

Pidämme autosi tien päällä,
tuottavassa työssä, 

tarvittaessa vaikka kellon ympäri
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Vastikään toteutettu puolustus-
voimauudistus ei ole suinkaan 
ainutlaatuinen vaikka se onkin 
tuntunut kovin totaaliselta. Niin 
radikaali se ei onneksi ollut, että 
olisi jouduttu puhumaan puo-
lustusuudistuksesta. Silloin olisi 
puututtu perusperiaatteisiin, eli 
yleiseen asevelvollisuuteen, koko 
maan puolustamiseen ja liittou-
tumattomuuteen.
 
Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä ase-
lajeja on siirretty puolustushaarasta toi-
seen ja joukko-osastoja on perustettu, 
lakkautettu ja yhdistetty.  Välillä niitä 
on nimetty uudelleen ja joskus siirret-
ty valtakunnan toiselle laidalle. Yksityis-
kohtaista selostusta tässä ei ole mah-
dollista antaa, mutta Puolustusvoimien 
sotien jälkeinen jatkuva muutosprosessi 
hahmottunee kokonaisuutena.

Raha ja sopimukset reunaehtoina

Tuorein uudistus on ollut pitkälti euro-
vetoinen. Niukkeneviin puolustusmäärä-
rahoihin sopeutuminen edellytti radikaa-
leja säästötoimenpiteitä, mutta toisaalta 
pienenevät ikäluokat eivät tarvitse en-
tistä määrää tiloja ja kouluttajia.
 Uudistusten syitä on ollut sotien jäl-
keen muitakin kuin raha, mutta Suo-
men puolustuksen ylläpito tuntuu silti 
olevan ainaista taistelua määrärahoista 
siitäkin huolimatta, että maanpuolustuk-
sen rahoittamisella on huomattavan laa-
ja kansalaiskannatus. 
 Tuoreimmassa Maanpuolustustiedo-
tuksen tutkimuskeskuksen (MTS) haas-
tattelututkimuksessa yli puolet vastaa-

Katsaus puolustusvoima-
uudistusten historiaan
Kuvat: SA-kuva

– Nykyinen puolustusvoimauu-
distus ei ole ainutlaatuinen idea, 
vaan Puolustusvoimien rakenne 
on ollut jatkuvassa muutoksessa 
läpi sodanjälkeisten vuosikym-
menten.

Seppo Simola

jista kannattaa puolustusmäärärahojen 
korottamista. Tämä oli toinen kerta tut-
kimusten 50-vuotisessa historiassa, kun 
yli puolet vastaajista kannatti määrära-
hojen korotusta. Kansa selvästikin odot-
taa eduskunnalta suunnanmuutosta.
 Puolustusvoimauudistuksilla on rea-
goitu myös kansainväliseen politiikkaan. 
Lapissa ollutta sotilaallista tyhjiötä alet-
tiin täyttää 1960-luvulla, kun naapurit 
alkoivat epäillä Suomen kykyä turvata 
alueensa koskemattomuus. 
 Pariisin rauhansopimus vuodelta 
1947 ja vuoden 1948 YYA-sopimus loi-
vat merkittävä reunaehtoja. Sopimuk-
silla rajattiin mm. joukkojen vahvuutta 
ja aseistusta, mutta toisaalta vaadittiin 
Suomelta tiettyjä suorituskykyjä lähin-
nä alueellisen koskemattomuutensa tur-
vaamisessa. 
 Vuonna 1990 Suomi tulkitsi Pariisin 
rauhansopimuksen aserajoituspykälät 
lakanneiksi, ja YYA-sopimus todettiin 
päättyneeksi vuonna 1992 Neuvostolii-
ton romahdettua. 

Kansainvälisen politiikan vaikutus

Sopimusten ja rahan lisäksi puolustuk-
semme perusteisiin ovat vaikuttaneet 
kansainväliset poliittiset suhdanteet ja 
erityisesti kriisit. Maailma oli ehtinyt 
toipua sodasta vasta viisi vuotta, kun 
Korean sota vuonna 1950 syttyi. Ydin-
sodan partaalla maailma hoippui Kuu-
ban kriisin takia 1962. Korean sota 
käynnisti suotuisan taloudellisen suh-
danteen, mutta pani suomalaiset pohti-
maan huoltovarmuuskysymyksiä.
 Euroopassakin koettiin dramaattisia 
tapahtumia. Unkarin kansa nousi ka-

pinaan 1956 ja Berliinin kriisi puhkesi 
1961, josta meille seurasi noottikriisi 
Neuvostoliiton kanssa. Nootissaan Neu-
vostoliitto vaati YYA:n mukaisia sotilaal-
lisia konsultaatioita lisääntyneen sodan 
uhan vuoksi. Noottikriisi auttoi saamaan 
läpi vireillä olleita kalustohankintoja 
mm. ilmapuolustuksen vahvistamiseksi.

Tshekkoslovakia opetti 
varautumista

Varsovan liitto miehitti Neuvostoliiton 
johdolla Tshekkoslovakian vuonna 1968, 
minkä johdosta Suomen satamien ja 
lentokenttien puolustusta tehostettiin 
pysyvästi ja esikuntien sekä johtokes-
kusten valmiusjärjestelyjä uudistettiin. 
 Itä-Euroopan vapautumisen vuosi-
kymmen alkoi Puolan julistamisella so-
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tatilaan 1981, mutta onneksi Itä-Euroo-
pan lopullinen vapautuminen vuodesta 
1989 alkaen sujui rauhanomaisesti lu-
kuun ottamatta Jugoslavian hajoamis-
sotia. Pienikin virheliike olisi voinut 
käynnistää traagiset tapahtumat myös 
Saksassa 1989.  
 Saksan tapahtumat koituivat meidän-
kin onneksemme sikäli, että saimme 
tilaisuuden ostaa lähes nimelliseen hin-
taan huomattavan määrän käypää pans-
sarikalustoa, kenttätykistöä ja muuta 
puolustusmateriaalia.
 Rauhanomaisesta muutoksesta käy 
esimerkkinä myös generalissimus Josif 
Stalinin kuoleman (1953) jälkeinen suo-
jasää, kunnes tahti itänaapurissa taas 
muuttui pääsihteeri Nikita Hruštšovin 
tullessa syrjäytetyksi vuonna 1964.

Alue- ja yhteiskuntapolitiikka 
vaikuttimena 

Joskus uudistuksilla on pelattu myös 
aluepolitiikkaa, koska varuskunta on 
merkittävä siviilienkin työllistäjä. Tuorein 
epäilys poliittisesta kotiinpäin vedosta 
syntyi siitä, että Dragsvik ei ollut lak-
kautettavien varuskuntien listalla viimei-
simmässä uudistuksessa.
 Joskus olen miettinyt ja vastausta 
saamatta kysynytkin, paljonko alue- ja 
yhteiskuntapolitiikkaa oli sen takana, 
että 1940-luvulla syntyneille suurille ikä-
luokille rakennettiin runsaasti uusia ka-
sarmeja näiden tullessa varusmiesikään 
1960-luvulla. Tarvitsimmeko me todella 
lähes 600.000 miehen liikekannallepa-
novalmiutta ja oliko välttämätöntä kou-
luttaa suuret ikäluokat kokonaan? Olisi-
ko juuri silloin ollut tilaisuus valikoivalle 
asevelvollisuudelle vai haluttiinko syr-
jäytymisvaarassa ollut aines integroida 
yhteiskuntaan myös varusmiespalveluk-
sen kautta?

Joukko-osastotunnukset omalla 
rahalla

Määrärahojen pohjakosketus tapahtui 
vuonna 1947.  Sodan jälkeen niukkoja 
hankintoja rahoitettiin myös myymällä 
vanhaa kalustoa romumetalliksi. Tämä 
osaltaan selittänee sen, että nykykat-
sannon mukaan ainutlaatuista lentoko-
nekalustoa ei juuri nykypäiviin säilynyt. 
Pommikoneet tosin piti poistaa käytös-
tä rauhansopimuksenkin velvoittamana.
 Sodan jälkeisestä niukkuudesta jou-
tuivat kärsimään myös varusmiehet. 
Heitä majoitettiin ala-arvoisissa tilapäis-
parakeissa ja vaatetus oli joskus lump-

pukuntoista. Edes metallisiin joukko-
osastotunnuksiin ei riittänyt rahaa, vaan 
varusmiesten piti itse ostaa kiiltävää ol-
kapoletteihin, jos halusivat joukko-osas-
tonsa tunnuksia lomapuvussaan kantaa.

Suunnittelun vuodet 1944–1952

Sodan päätyessä maamme tilanne oli 
monellakin tapaa sekava. Rauhansopi-
mus velvoitti kotiuttamaan sodan ajan 
joukot, mutta toisaalta maassa olleet 
saksalaiset piti ajaa ulos sotavoimin.  
Rauhansopimuskumppanin rauhanomai-
suuteen ei täysin luotettu ja konkreet-
tisimpana merkkinä tästä oli syksyllä 

StuG III -rynnäkkötykit järjestäytyneinä Puolustusvoimain lippujuhlan paraatiin Parolannummelle 1948, jolloin puolustusmäärärahojen 
aallonpohja oli juuri sivuutettu. Sturmit poistuivat käytöstä vasta vuonna 1966.

Vaikka puolustuksemme perustuu osaavaan reserviläisarmeijaan, niin kertausharjoitukset 
ovat korostetusti säästölistalla kun määrärahoja leikellään. Kertausharjoitukset saatiin sodan 
jälkeen käyntiin 1950-luvulla ja näille upseereille kävi käsky vuonna 1953.
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1944 joukkoja kotiutettaessa toteutettu 
aseiden hajavarastointi osana laajamit-
taiseen sissisotaan valmistautumista. 
Miehitysuhka – niin sanotut vaaran vuo-
det – jatkuivat vuoteen 1948 asti.
 Vuosien 1944–1952 välistä aikaa on 
kutsuttu Puolustusvoimien rauhan ajan 
toiminnan suunnittelukaudeksi.  Ensim-
mäinen koulutuskokoonpano astui voi-
maan vuonna 1948. Se merkitsi myös 
tuolloin joukko-osastojen lakkautuksia, 
yhdistämisiä ja siirtoja. Samana vuonna 
käynnistyi myös reserviupseerikoulutus 
udelleen.

Prikaatit perusyhtymiksi 1952

Helsingin olympialaiset 1952 olivat mer-
kittävä virstanpylväs rauhan ajan vakiin-
tumisessa, vaikka joitakin tuotteita vielä 
säännösteltiin, ja Porkkalassa oli vahva 
vieraan vallan tukikohta. 
 Vuonna 1952 saatiin sotakorvaukset 
maksetuiksi ja rahaa alkoi jäädä jopa 

puolustusvalmiuden kehittämiseen. 
Suihkukonekauteen siirryimme jo vuon-
na 1953 Vampire-hävittäjien myötä. Il-
mapuolustuksessa oli toden totta kehit-
tämisen tarvetta, koska Lapin yllä käy-
tiin amerikkalaisen tiedustelukoneen ja 
venäläisten hävittäjien välillä ilmataiste-
lu vuonna 1954. Miellä ei tuolloin ollut 
vakituisia joukkoja Oulun pohjoispuolella 
rajavartiostoja lukuun ottamatta.
 Kolme rauhan ajan divisioonaa jäi 
vuonna 1952 johtoportaiksi, mutta maa-
voimien perusyhtymiksi tulivat prikaatit. 
Alueorganisaatio siirtyi yhdeksästä soti-
lasläänistä seitsemään, jotka jakautuivat 
edelleen 27 sotilaspiiriin, mutta divisi-
oonilla ja sotilaslääneillä oli osin päällek-
käisiä tehtäviä. Suorituskykyvaatimuk-
sena oli erityisesti yllätyshyökkäysten 
torjuminen, mutta edelleen varauduttiin 
myös sisäisiin uhkiin.
 Vuonna 1952 ilmatorjunta ja rannikko-
tykistö siirrettiin maavoimiin, ja sotilas-
musiikki sai omat aselajivärinsä, jotka 

sillä on käytössä vieläkin. Sotilasarvojär-
jestelmään perustettiin yliluutnantin ja 
ylivääpelin arvot.

Maakunnalliset nimet joukoille 
1957

Vuonna 1957 joukko-osastojen nimet 
maakunnallistettiin esimerkiksi muo-
toon Hämeen jääkäripataljoona. Tämän 
katsottiin vahvistavan joukkojen paikal-
lista identiteettiä ja lähentävän väestöä 
ja Puolustusvoimia toisiinsa.
 Samana vuonna joukko-osastojen pe-
rinteet käytiin läpi ja tarvittaessa mää-
riteltiin uudelleen mm. vuosipäivien, 
kunniamarssien, lyhenteiden ja lippujen 
osalta. Seuraavana vuonna otettiin as-
teittain kantahenkilökunnan käyttöön 
puku m/58. Varusmiehet käyttivät pu-
kua m/36 1960-luvun puoliväliin asti, 
kunnes puku m/65 vakiintui varusmies-
ten loma- ja palveluspuvuksi.
 1960-luvun uudistukset siirsivät va-
ruskuntien painopistettä selvästi poh-
joisemmaksi. Esimerkiksi Pohjois-Savon 
prikaati siirrettiin Kajaaniin ja nimettiin 
Kainuun prikaatiksi.  Pohjanmaan jää-
käripataljoona muutti Sodankylään ja 
nimettiin Lapin jääkäripataljoonaksi 
1960-luvulla. Hämeen lennosto ja Poh-
janmaan ilmatorjuntapatteristo siirrettiin 
1970-luvun alussa Rovaniemelle, missä 
ne nimettiin uudelleen.
 Kaikki joukot eivät matkanneet Lap-
piin asti. Osana 1950-luvun siirtoja Po-
rin prikaati muutti Turusta Säkylään, 
Karjalan prikaati siirtyi Kouvolasta Val-
kealaan ja Korialla sijainneen Pioneeri-
rykmentin toinen pataljoona siirrettiin 
Keuruulle. 

Alueelliseen puolustukseen 1966 

Vuoden 1966 syvällinen uudistus muutti 
jopa doktriinia. Silloin luovuttiin divisioo-
nakokoonpanosta myös hallinnollisesti 
ja siirryttiin seitsemään operatiiviseen 
sotilaslääniin, joiden komennossa oli 27 
sotilaspiiriä sekä alueen joukot ja soti-
laslaitokset eräin poikkeuksin. Sotilas-
läänit sekä ilma- ja merivoimat olivat 
puolustusvoimain komentajan alaisuu-
dessa.
 Sotilasläänien tuli kyetä itsenäiseen 
taisteluun ja ne loivat samalla verkko-
maisen puolustuksen, joka oli vaikea la-
mauttaa. Ylijohdon reserveillä oli tarkoi-
tus muodostaa painopiste, kun taistelut 
sotilasläänin joukoilla oli aloitettu. 
 Vuoden 1966 muutoksia on sanottu 
merkittävimmiksi ennen nykyistä uudis-
tusta ja niiden täydellinen läpivienti kes-
ti 1970-luvun lopulle asti. Pääesikunnan 
organisaatio pantiin uusiksi 1968, jonka 
jälkeen se sisälsi yleis-, koulutus-, huol-
to- ja sotatalousesikunnan. Tämänkin 
jälkeen pääesikunta on kokenut monta 
muutosta.
 Uutena elementtinä taistelukentälle 
tulivat vuonna 1966 paikallisjoukot yleis- 
ja tukijoukkojen lisäksi. Vuoden 1968 
alussa täysi liikekannallepanovahvuus 
varalisineen oli lähes 600.000 miestä. 
 1960-luvun jälkipuolen muutoksiin 
kuuluu myös joukko-osastotunnusten 

Suomi siirtyi suihkukoneaikaan vuonna 1953 englantilaisen Vampire-kaluston myötä. 
Pori valikoitui kaluston sijoituspaikaksi, koska siellä oli maan ainoa kestopäällystetty 
sotilaskenttä.

Puolustusvoimain lippujuhlaparaati vuonna 1952. Samana vuonna vahvistettiin Puolus-
tusvoimain rauhan ajan organisaatio, mutta puolustusvalmistelujen tehostaminen oli silti 
poliittisesti vaikeaa.
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uudistaminen. Tuolloin luodut tunnuk-
set ovat pitkälti edelleen käytössä, toki 
niitä on organisaatiomuutosten myötä 
lisätty ja varsinkin karsittu.

Ohjelmia, komiteoita, selontekoja

Puolustusvalmiuden ja hankintojen 
suunnittelua varten rakennettiin ohjel-
mia. Vuosina 1955–57 voimassa ollut-
ta A-ohjelmaa seurasi H-ohjelma, jonka 
prioriteetteina olivat puolueettomuuden 
turvaamisen kannalta välttämättömät 
ilma- ja meripuolustuksen hankinnat. K- 
eli kehittämisohjelma hyväksyttiin vuon-
na 1964 ja fokuksessa oli yhä puolueet-
tomuuden turvaaminen.
 Pääesikunnan 1968 julkaisema PV-
ohjelma linjasi materiaalihankintoja vuo-
teen 1975 asti. 1970-luku oli parlamen-
taaristen puolustuskomiteoiden valta-
kautta. Komiteoita oli kaikkiaan kolme, 
josta viimeinen jatkoi vuoteen 1981 
asti. 
 Uusin ohjausväline ovat valtioneuvos-
ton turvallisuus- ja puolustuspoliittiset 
selonteot. Ensimmäinen laadittiin vuon-
na 1995 ja sen jälkeen niitä on laadittu 
viisi, tuorein on vuodelta 2012. 

Maanpuolustusalueet ja 
aluetoimistot

1980-luvun puolivälissä alkoi kymmeni-
sen vuotta kestänyt muutosten kausi. 
Vuonna 1993 perustettiin kolme maan-
puolustusaluetta, joiden alla toimi 12 
sotilaslääniä. Tämä merkitsi lähes 60 
vuotta vanhan sotilaspiiriorganisaati-
on loppua. Saman vuonna perustettiin 
myös Puolustusvoimien materiaalilaitos 
yhdistämällä varikkolaitos ja pääesikun-
nan materiaalihallinnon osat.
 1990-luvulla tuli muutoksia myös 
joukko-osastoihin sekä aselajeihin. Esi-
merkiksi vuonna 1996 perustettiin Kaar-
tin Jääkärirykmentti ja 1997 Utin Jääkä-
rirykmentti.
 Merivoimien organisaatiota uudistettiin 
oleellisesti 1993, jolloin muodostettiin 
Saaristomeren ja Suomenlahden laivastot 
sekä 1998, jolloin näistä muodostettiin 
meripuolustusalueet samalla kun rannik-
kotykistö sulautettiin merivoimiin ja sen 
taival itsenäisenä aselajina päättyi. 
 Vuonna 2008 maa jaettiin neljään so-
tilaslääniin. Niiden alle tuli 19 aluetoi-
mistoa ja kolme alueellista sotilaslääniä. 
Maavoimille perustettiin puolustushaa-
raesikunta Mikkeliin, jolloin maavoimis-
ta tuli puolustushaara ilmavoimien ja 
merivoimien rinnalle. 

2000-luvun rakennemuutokset

Savon Prikaati, Helsingin Ilmatorjunta-
rykmentti ja Kotkan Rannikkoalue jäivät 
rakennemuutoksen jalkoihin jo vuonna 
2006. Rakennemuutokseen on kuulunut 
myös Puolustusvoimain ruokahuollon 
palvelukeskuksen, Sotilaslääketieteen 
keskuksen, Puolustusvoimain johtamisjär-
jestelmäkeskuksen ja Puolustusvoimain 
tiedustelukeskuksen perustaminen. Vii-
meksi mainittu sulautti itseensä mm. To-
pografikunnan ja Viestikoelaitoksen.

Lapin sotilaallista tyhjiötä alettiin täyttää 1960-luvulla. Pohjanmaan jääkäripataljoonan 
siirto Sodankylään toteutettiin 1964, ja muuton sinetöi nimeäminen Lapin jääkäripatal-
joonaksi vuonna 1967.

Vuonna 1952 rannikkotykistö siirrettiin meri-
voimista maavoimiin ja takaisin merivoimiin 
vuonna 1998, jolloin sen taival itsenäisenä ase-
lajina päättyi. Kiinteä tykkikalustokin on pääosin 
siirtynyt historiaan, kuten tämä 100 TK 55.

Tärkeiden uudistusten 
vuosilukuja

1948 Ensimmäinen sodan jälkei-
nen koulutusorganisaatio

1952 Divisioonista vain johtopor-
taita ja prikaatit perusyhty-
miksi

1957 Joukko-osastojen nimien 
maakunnallistaminen ja pai-
nopisteen siirto pohjoisem-
maksi

1966 Alueellinen puolustus ja ope-
ratiiviset sotilasläänit käyt-
töön

1993 Kolme maanpuolustusaluetta 
ja 12 sotilaslääniä, sotilaspii-
rit lakkautettiin

1998 Muodostetaan meripuolus-
tusalueet, rannikkotykistö su-
lautetaan merivoimiin

2008 Neljä sotilaslääniä ja 19 alue-
toimistoa, maavoimille puo-
lustushaaraesikunta

2014 Sotilasläänit lakkautetaan ja 
oleellinen osa tehtävistä siir-
tyy joukko-osastoille

 Hyvin dramaattiseksi koettu 2010-lu-
vun rakennemuutos kadotti sotilasläänit 
sekä kuusi varuskuntaa ja sulautti nel-
jä joukko-osastoa toiseen. Sotilaslääni-
en tehtävät siirrettiin pääosin kuudelle 
joukko-osastolle. Reserviläisten kon-
taktipinnan eli aluetoimistojen määrää 
karsittiin. Osana muutosta uusittiin pe-
rusteellisesti myös maavoimien taiste-
lutapa.

Lähteitä:

Lukkari Matti: Lauri Sutela – puolustus-
voimain komentaja (2003)
Palokangas Markku: Suomen Puolus-
tusvoimien joukko-osastoperinteet osa 
2 (2013)
Palokangas Marko: Suomen Puolustus-
voimien joukko-osastoperinteet (2008)
Visuri Pekka: Idän ja lännen välissä – 
puolustuspolitiikka presidentti Kekkosen 
kaudella (2010)
Suomen Puolustusvoimat ennen ja nyt 
(eri vuosilta)
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Aikanaan, ei niin kauan sitten, 
huoltoa aliarvostettiin. Viime so-
tia ennen Puolustusvoimilla oli 
huoltorykmentti ja huoltopatal-
joonia ja toimiva logistiikka mah-
dollisti sodan ratkaisutaistelut, 
mutta sodan jälkeen ”töpinä-
leima” vaivasi arvostusta vuosi-
kymmeniä. Jopa Kadettikoulussa 
opetettiin, että huoltoa ei tarvit-
se harjoitella, koska ”se ampuu 
aina kovilla”. 
 Selkeän muutoksen positiivi-
seen voitaneen arvioida alkaneen 
ensin lääkintähuollon hankkeista 
Prikaati 2005:n kehittämiseen liit-
tyen. KLÄÄKE-hankkeella kehitet-
tiin ja varustettiin muun muassa 
prikaatin ensihoitokeskuksia sekä 
ensihoitoasemia. Samaan aikaan 
Pääesikunnan huoltojohdon vah-
valla myötävaikutuksella tapah-
tunut hajanaisten huoltolajien 
keskittäminen kokonaisuuksina 
johdettaviin viiteen toimialaan 
jäntevöitti toimintaa kenties rat-
kaisevasti. 

Huollon johtamista kehitettiin sekä me-
netelmin, että käynnistäen tilannekuva-
hanke, joka sittemmin on toiminut poh-
jana laajempien johtamisjärjestelmien 
määrittelyille. Huollon käsikirjan näkö-
kulma oli johtamisprosessi ja siinä ku-
vattiin myös huoltoon kohdistuva uhka 
ja tappioarviolaskelmat. Myös huollon 
johtamisen jakaminen operatiiviseen ja 

Kenttähuolto kehittyy 
hyvää vauhtia

– Logistiikan kehittyminen 
operaatioiden 
mahdollistajana

järjestelyjen johtamiseen toteutettiin 
tässä yhteydessä. Se on sittemmin toi-
minut perustana organisoitumiselle eri 
tasoilla ja on selkeyttänyt roolit. 
 Logistiikka-termi otettiin käyttöön 
erityisesti elinkeinoelämän edustajille 
kuvaavampana terminä. Karjalan huolto-
pataljoona perustettiin, vaikka jopa osa 
”omista” vastusti muutosta. Olimme 
onnistuneet merkittävässä kehitysas-
keleessa huollon osaamisen kannalta. 
Karjalan prikaatin sen ajan komentajat 
ansaitsevat erityiskiitoksen tuestaan 
muutokselle. He oivalsivat nopeasti, 
että näinhän huolto olisi pitänyt aina or-
ganisoida. Sittemmin olemme saaneet 
huoltopataljoonat Kainuun prikaatiin, 
Panssariprikaatiin, Rannikkoprikaatiin ja 
viimeisimpänä 2015 alusta Porin prikaa-
tiin. Huollolla on nyt oma, tehokas jouk-
kotuotanto, jonka tuloksia kelpaa ihailla, 
vaikka pysähtyä ei pidäkään. Jatkumona 
sille on tuotettujen joukkojen tehokas 
kertausharjoitusjärjestelmä.
 Logistiikan arvostus muiden silmis-
sä kehittyi sekä oman kehityksen että 
aselajien teknistymisen ja massamais-
ten kuljetustarpeiden myötä. Logistiikka 
ymmärrettiin operaatioiden mahdollista-
jaksi. Työ huipentui Logistiikkastrategian 
kirjoittamisena, joka on antanut hyvät 
suuntaviivat kehitykselle 2010-luvulla. 
Eräänä signaalina arvostuksen lisään-
tymisestä voidaan pitää logistikkojen 
pärjäämistä. Useat logistiikkaveljet ovat 
yltäneet primuksiksi kursseillaan. Tällä-
kin hetkellä ensi syksynä luutnanteiksi 

valmistuvan Kadettikurssi 100:n maaso-
talinjan sekä kadettivääpeli että oman 
linjan johtaja kadettiylikersantti ovat lo-
gistikkoja. Hienoa!
 Huoltorykmenttien perustaminen vuo-
den 2008 ja varikoiden liittäminen niihin 
jäntevöitti normaali- ja poikkeusolojen 
johtamista. Valmius tuli varastojärjestel-
män toimintaan paljon voimakkaammin. 
Kehitettiin tukeutumisverkosto, joka on 
vain entisestään kehittynyt Puolustus-
voimien logistiikkalaitoksen perustami-
sen myötä. 
 Huoltorykmenttien kehittämishanke 
(HR-hanke) aloitti rykmenttien kenttä-
huoltojoukkojen varustamisen. Ottoväli-
ne ei enää ollutkaan pääasiallinen huol-
lon työkalu, vaikka puutteita olikin vielä. 
Myös kumppanit on kytketty vahvana 
toimijana poikkeusolojen logistiikan pal-
veluverkostoon.
 Viimeisimpinä LOGALJO-hankkeella 
on kehitetty kenttähuoltoa maavoimis-
sa ja merivoimissa noin 104 miljoonalla 
eurolla sekä MAPUHUOLTO-hankkeella 
kaikille aselajeille yhteistä huoltoa rei-
lulla 30 miljoonalla eurolla. Näiden 
hankkeiden hankinnat ovat käynnissä 
vielä 2017 asti. Niillä on saatu varustet-
tua kenttähuolto jo uskottavaksi, vaik-
ka puutteita onkin vielä säästötoimien 
johdosta. Rinnalla on kehitetty osaamis-
ta. Huollon käsikirja korvattiin aikansa 
palvelleena Logistiikkaoppaalla. Huolto-
komppanian opas tukee erinomaisesti 
sekä joukkotuotantoa että henkilökun-
nan opetusta.

Jussi-Petri Hirvonen
Eversti
Esikuntapäällikkö, Puolustus-
voimien logistiikkalaitoksen esi-
kunta
 
Toimi Maavoimien esikunnassa 
huollon tarkastajana 2012–2015 
vastaten mm.  Logistiikan alu-
eellisten joukkojen kehittämis- 
ja Maapuolustuksen huollon 
kehittämis-hankkeista sekä alka-
vien hankkeiden valmistelusta
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Mihin on päästy

Maavoimien taistelutapa on vaatinut 
muutoksia kenttähuollon toimintatapoihin. 
On kyettävä tukemaan niin operatiivisia 
kuin alueellisia joukkoja sekä tietenkin 
paikallisjoukkoja. Operatiivisten joukot 
laajalla alueella liikkuvina vaativat erilaista 
tukea kuin alueelliset joukot, joilla toimin-
nan luonne on taktisesta liikkuvuudesta 
huolimatta huollon kannalta pysyvämpää. 
Maavoimiin kehitetyt ratkaisut ottavat 
huomioon myös Puolustusvoimien logis-
tiikkalaitoksen, merivoimien ja ilmavoi-
mien logistiikan kehittämisen. 
 Huoltoa ei kehitetä huoltoa itseään 
varten vaan siksi, että joukot saisivat 
tarvitsemansa tuen oikeaan aikaan. 
Onnistuakseen tehtävässään, on kent-
tähuollon organisaatioita, osaamista, 
ohjeistusta ja tukeutumisjärjestelmää 
kehitetty määrätietoisesti erityisesti LO-
GALJO-hankkeen yhteydessä. 
 Eri maissa tehtyjen tutkimusten mu-
kaan erityisen tärkeitä taistelujen onnis-
tumiselle ovat ampumatarvikkeiden, polt-

toaineiden ja veden täydennyskyky sekä 
lääkintähuollon toimivuus. Jotta tehtäväs-
sä onnistuttaisiin, on myös johtamista ke-
hitettävä. Meneillään olevien kehityshank-
keiden painopiste onkin em. alueilla.
 Nyt käynnissä olevilla hankkeilla kehi-
tetään erityisesti alueellisten joukkojen 
logistiikkakomppanioita ja huoltokom-
ppanioita. Hankintavaiheen kestettyä nyt 
noin kolme vuotta on Logistiikan alueel-
listen joukkojen kehittämishanke, LO-
GALJO, tuottanut huollolle paljon kaivat-
tuja ratkaisevan tärkeitä suorituskykyjä. 
 Kesän alussa saatiin Wihuri 15-harjoi-
tuksessa Pohjois-Karjalassa todeta mää-
rittelyjen ja hankintojen onnistuneen. 
Kehuja järjestelmän toimivuudesta tuli 
niin huollon reserviläisiltä kuin meka-

nisoitujen joukkojen komentajaltakin. 
Eräs logistiikkapataljoonan esikunnassa 
toiminut reservin upseeri totesikin pal-
jon puhuvasti: ”Olen ollut sijoitettuna 
monissa huollon organisaatioissa, nyt 
minä uskon tähän järjestelmään”. Mitä-
pä tuohon lisäisi kuin että varustamista, 
joukkotuotantoa ja taktiikan kehittämis-
tä on jatkettava samalla linjalla.

Huoltojoukkojen rakennetta 
yhdenmukaistetaan

Yksi logistiikan johtamisen periaatteis-
ta on joustavuus. Jotta siihen päästään, 
on päätetty muuttaa logistiikan raken-
teet modulaarisiksi. Tuen tarpeen kas-
vaessa voidaan alueelle kohdentaa lisää 
samanlaisia yksiköitä taistelujaotuksen 
muutoksilla. Kaiken perusta on standar-
doitu huoltokomppania (logistiikkapatal-
joonissa siis logistiikkakomppania), jos-
sa on oma joukkueensa kaikille huollon 
toimialoille: Täydennysjoukkue, kunnos-
sapitojoukkue, kuljetusjoukkue, lääkintä-
joukkue ja huoltopalvelujoukkue. Siten 

jonkin alueen logistiikan suorituskykyä 
voidaan vahventaa tukeutumisverkos-
toa säätämällä eli siirtämällä sinne lisää 
huoltokomppanioita. 
 Vaihtoehtoisesti tilanteen niin vaati-
essa voidaan esimerkiksi logistiikkapa-
taljoonan kaikki kunnossapitojoukkueet 
koota yhteen kunnossapitokeskukseksi. 
Tärkeimpiä suuntia voidaan vahventaa 
vielä esimerkiksi kunnossapitokomppa-
nioilla ja lääkintähuoltokomppanioilla. 
Standardointi on tuonut merkittäviä etu-
ja ohjeistukseen ja joukkotuotantoon. 
Aikanaan joukkotuotannon vapauttaessa 
koulutettuja joukkoja jatkokäyttöön, on 
se paljon helpompaa. Oikeastaan vain 
toiminnan luonteen muutos on koulu-
tettava rakenteen säilyessä entisenä.

Kenttähuolto perustuu 
nykyaikaiseen johtamiseen

Huollon on kyettävä tukemaan laajalla 
alueella liikkuvia taistelujoukkoja, jotka 
on varustettu yhä teknisemmällä kalus-
tolla. Kyseistä kalustoa leimaa riippuvuus 
sähköstä ja se sisältää runsaasti ohjel-
moitavaa elektroniikkaa. Kenttähuollolta 
vaaditaan liikkuvuutta, korkeaa teknistä 
osaamista, hyvää tilannekuvaa ja toimi-
via johtamisjärjestelmiä tuettaviin, omiin 
joukkoihin ja ylempään johtoportaaseen. 
 Kaiken edellytys on toimiva tilaus-
toimitusketju. Huolto luo tukeutujille 
verkoston, jonka pisteistä joukot saavat 
tarvitsemansa huollon tuen. Rakennetta 
voisi verrata löyhästi vaikka rautakau-
pan verkostoon. Asiakas liikkuu ja tu-
keutuu lähimpään kaupan toimipistee-
seen. Tilanteen mukaan ja asiakkaan 
kanssa sopimalla päätetään, toimite-
taanko tilaus asiakkaalle vai noutaako 
tämä tilauksensa itse. 
 Hyvä tilannetietoisuus on ehdoton 
edellytys kenttähuollon toiminnalle. Uu-

distetussa taistelutavassa sekä tuettavat 
että huollon ryhmitykset ovat laajemmal-
la alueella. Tukeutumisverkoston raken-
teen ja volyymin säätämiseksi on huol-
lon johtajien tiedettävä asiakkaiden liik-
keet sekä heidän huoltotilanteensa ke-
hittyminen. Tilaus-toimitusketjun toimin-
taa on voitava seurata ja hallita. Jälleen 
asiaa voidaan verrata yksittäisen kulutta-
jan ostokseen. Kuluttaja tekee tilauksen 
tavallisimmin internetissä, puolustusvoi-
missa se tehdään johtamisjärjestelmäs-
sä. Kuluttaja voi seurata tilauksensa ete-
nemistä jopa omalla kännykällään. Vas-
taavasti toimittaja voi seurata tilauksen 
etenemistä järjestelmästään. 
 Maavoimien järjestelmässä tilannut 
asiakas näkee jopa tilauksensa käsitte-

Logistiikan kyky tukea taistelujoukkojen operatiivista liikkuvuutta kehittyy; tulivoimaa siirtyy lavetilla. (Kuva: Scania)
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lyn ja toimituksen etenemisen johtamis-
järjestelmän päätelaitteesta, esimerkiksi 
kannettavan tietokoneen näytöltä. Tila-
usten perillemeno ei ole järjestelmäs-
tä kiinni. Jälleen logistiikkapataljoonan 
esikunnan toimistoupseerin kommentti 
Wihuri 15-harjoituksessa kuvastaa järjes-
telmän varmuutta: ”Tulee meille tilaus 
tilausjärjestelmässä, sähköpostilla, puhe-
limella, tekstiviestillä tai vaikka tuoheen 
kirjoitettuna lähetillä, me otamme sen 
käsittelyyn ja syötämme järjestelmään 
sekä alamme järjestää tukea”. 
 Huoltojärjestelmän johtoportaat joko 
antavat toimitusmääräyksen tai tilaavat 
tuotteen tai palvelun ylemmältä laitok-
selta. Kaikki tämä on koko tilaus-toimi-
tusketjun nähtävissä. Kuten sanottu, 
manuaalinen menetelmä ja viime kä-
dessä moottoripyörälähetti säilyvät var-
mentavina menetelminä. 
 Jotta tilaus-toimitusketjun hallinta olisi 
mahdollista, on huollon johtoportaiden 
kyettävä liittymään sekä tuettavien johta-

Konttilogistiikka on muuttunut puheista teoiksi. (Kuva: Scania)

Liikennetraktori naamioituna LOGALJO-hankkeeseen kuuluvalla naamioverkolla ja kohotin-
sauvoilla. (Kuva: Valtra)

Säiliökontit ovat säiliöautoja kustannustehokkaampi ja joustavampi ratkaisu. (Kuva: Scania)
Koukkutartunta ja siihen sopivat, ulkomitoiltaan  standardimittaiset kontit ovat nopea ja joustava 
logistiikan ratkaisu. (Kuva: Valtra)
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misverkkoihin että niihin verkkoihin, jois-
sa ylemmät huollon laitokset ja naapurit 
toimivat. Ajantasainen tilannekuva ja toi-
mivat johtamisyhteydet ovat siten kent-
tähuollon perusta. Tätä varten kenttä-
huollon johtamisvälineet ja -järjestelmät 
uusitaan. Meneillään olevilla hankinnoilla 
saadaan kenttähuolto suorituskyvyltään 
samalle vuosituhannelle muiden joukko-
jen kanssa. Jatkossa huollolla on jopa 
reaaliaikaiset yhteydet taistelukentältä 
maavoimien tietojärjestelmää myöten 
suoraan PVSAP-järjestelmään ja edel-
leen elinkeinoelämän tilausjärjestelmiin. 
Logistiikka- ja huoltopataljoonat on jo ai-
emmin varustettu johtamiskonteilla. 
 Nyt meneillään on uudentyyppisten 
johtamiskonttien hankinta huoltokom-
ppanioille ja logistiikkakomppanioille. 
Nämä johtamiskontit mahdollistavat 
johtamistyöskentelyn jopa niitä kuljet-
tavan kuorma-auton liikkuessa. Lisäksi 
komppanioiden varustukseen kuuluvat 
jo hankitut, hyvin varustellut johtamis-

Kokelas Saarinen, Huoltokomppanian huoltopalvelujoukueen johtaja. (Kuva: EV Hirvonen)

Suojattuun potilasevakuointiin tulee kiin-
nittää  huomiota. (Kuva: EV Hirvonen)

Koukkutartunta ja siihen sopivat, ulkomitoiltaan  standardimittaiset kontit ovat nopea ja joustava 
logistiikan ratkaisu. (Kuva: Valtra)

Huollon taistelijat ovat uskottavia niin ulkoasultaan kuin osaamiseltaan. (Kuva: Valtra)

Valtra-liikennetraktorit koukkuvaihtokorilaitteilla varustetuilla peräkärryillä ovat osoittautuneet 
todelliseksi menestystarinaksi. (Kuva: Valtra)
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ajoneuvot, jotka mahdollistavat esimer-
kiksi liikkuvan huoltotukikohdan johtami-
sen ja liittämisen johtamisverkkoon.
 Kenttähuoltojoukkojen sisäistä johta-
mista edistävät käyttöön tulevat taiste-
lijan radiot, joilla voidaan johtaa taiste-
lukentällä operoivia kuljetus-, kunnossa-
pito- ja lääkintäpartioita reaaliaikaisesti. 
Toimintatapa on lähes sama, joka ollut 
elinkeinoelämän käytössä jo parikym-
mentä vuotta. Tosin siellä ajoneuvopäät-
teet toimivat tässä tehtävässä. Pohdin-
nassa olivat myös siviilistä tutut ”hirvira-
diot”, jotka sopisivat helppokäyttöisinä ja 
taloudellisina mainiosti huoltojoukkue- ja 
komppaniatason toimintaan. Niiden han-
kinta osoittautui kuitenkin epätarkoituk-
senmukaiseksi taajuushallinnan takia.

Tehokkaat toimintatavat 
siviililogistiikasta

Täydennysten haaste on joukkojen käyttö 
yhä laajemmalla alueella. Täydennyskulje-
tuksia rajoittavat suuret etäisyydet, epä-
varmat huoltoyhteydet ja rajalliset resurs-
sit sekä nopeasti muuttuvat tilanteet. Te-
hokkaat asejärjestelmät tarvitsevat myös 
yhä enemmän ampumatarvikkeita. 
 Täydennysten kehitystyössä on poh-
dittu koko tilaus-toimitus -ketjun raken-
netta, sen heikkouksia ja vahvuuksia. 
Tonnimäärien kasvaessa ja huollon hen-
kilöstönkin supistuessa täydennysten 
lähtökohtana on koneellinen materiaalin 
käsittely toimitusketjussa mahdollisim-
man lähelle taistelijaa. Täydennykset to-
teutetaan mahdollisimman vähin välilas-
tauksin suoraan perille. 
 Kuormausratkaisuna ovat siviililiiken-
teestä tutut standardikontit koukkulait-
teella, joita on hankittu merkittävästi. 

Materiaali pakataan pääsääntöisesti 
kuormalavoille jakovalmiiksi. Ideaalitapa-
uksessa kontti pakataan tilauksen perus-
teella täyteen jo logistiikkarykmentin va-
rastolla tai elinkeinoelämän keskusvaras-
tolla. Kuormatila siirtyy kohti asiakasta 
kuljetusalustan tarvittaessa vaihtuessa. 
Kontin liikettä seurataan tulevaisuudes-
sa sähköisillä järjestelmillä myös kenttä-
oloissa. Toimitusketjun loppupäässä ma-
teriaali puretaan konteista ja kuljetetaan 
taistelijoille joukon omin välinein, esi-
merkiksi maastoskoottereilla.  
 Polttoaineiden täydennyskykyä kehite-
tään jo saatujen hyvien kokemusten mu-
kaan edelleen siten, että kenttähuoltoon 
on hankittu ja hankitaan lisää säiliökont-
teja. Elinkeinoelämän säiliöautot käyvät 
täyttämässä puolustusvoimien säiliökon-
tit tilausten mukaan ja palaavat sitten 
takaisin muihin yhteiskuntaa palveleviin 
tehtäviin. Ne eivät siis sitoudu varastoik-
si. Säiliökontilla voidaan toteuttaa poltto-
aineen vähittäisjakelu tai viedä se tuetta-
valle joukolle, jossa tämä toteuttaa itse 
jakelun. Samalla tuodaan tyhjä kontti 
uudelleen täyttöön. Kontit voivat toimia 
eräänlaisina maaston tankkauspisteinä, 
sillä ne on varustettu voimakonein ja ja-
kelulaittein. Kontit voidaan laskea esim. 
sirpalesuojaan ajoneuvon vapautuessa 
muihin kuljetustehtäviin.
 Juomaveden täydennyskykyä on kehi-
tetty vastaavalla tavalla konttiratkaisulla, 
jota on täydennetty eri suuruisten lava-
säiliöiden hankinnoilla.
 Kuljetuksissa yhteiskunnan toimijat 
toimittavat tilausten mukaan joko kontit, 
polttoaineen tai kuormalavat logistiikka-
rykmentin esikunnan tilaamaan pistee-
seen, esimerkiksi logistiikkapataljoonan 
tasalla. Tästä eteenpäin kenttähuollon 

raskaat kuorma-autot toimittavat mate-
riaalin eteenpäin. Hankinnassa olevat ja 
pitkälti jo toimitetut raskaat kuorma-au-
tot perävaunuineen soveltuvat kahden, 
jopa kolmen kontin kuljettamiseen linja-
kuljetuksina lähemmäs asiakasta. 
 Autot eivät ole maastokuorma-auton 
veroisia etenemiskyvyltään. Tavoitteena 
oli niiden soveltuminen kuljettamiseen 
huonokuntoisella ja liukkaalla tiestöllä, 
mihin ne ovat jo osoittautuneet pysty-
vänsä odotettua paremmin. 8x4 ja 8x6 
–vetojärjestelmät sopivat tehtäviinsä 
erittäin hyvin. Kuljettajina sekä varus-
miehet että henkilökunta ovat kehuneet 
ajoneuvohankintojen onnistumista. Kal-
liiden maastokuorma-autojen tarvetta 
tuleekin jatkossa pohtia kriittisesti vain 
vaativimpiin tehtäviin, esimerkiksi tykis-
tön vetäjiksi. 
 Kenttähuollossa on otettu käyttöön 
traktorit – oikeammin liikennetraktorit. 
Ollaanko siis palaamassa 1970-luvulle? 
Ei suinkaan. Nykyiset liikennetraktorit 
ovat reilun vuoden kokemusten perus-
teella erinomainen valinta kenttähuol-
lon tehtäviin. Niiden nopeus, jopa 50 
km/h mahdollistaa riittävän taktisen 
liikkuvuuden. Traktorit on varustettu etu-
kuormaajin, jolloin niillä voidaan käsitel-
lä konteissa kuljetettavia kuormalavoja. 
Päätehtävänsä lisäksi niiden on todettu 
olevan paljon monikäyttöisempiä kuin 
oletettiin. 
 Traktoreilla on aurattu, rakennettu 
ojien ylityksiä, tuettu linnoittamista, hi-
nattu asiakkaiden ajoneuvoja ja lanattu 
tiestöä puhumattakaan erilaisten apu-
laitteiden käyttämisestä. Huollon ko-
kemusten mukaan pioneerit hankkivat 
jo traktoreita itselleen ja muut aselajit 
harkitsevat asiaa. Valintamme on herät-

Osaava kuljettaja pystyy suorituskykyisellä, maansiirtoalustalla ja -renkailla varustetulla raskaalla kuorma-autolla tehtäviinsä haastavissakin 
olosuhteissa. LOGALJO-hankkeessa hankittiin Scania Suomi Oy:ltä yhteensä 184 kappaletta maansiirtoalustaisia, koukkuvaihtokorilaitteilla 
sekä osin kuormankäsittelylaitteilla, puominosturilla tai kouluautovarustuksella toimitettavia kuorma-autoja ja vetoautoja. Ajoneuvot ovat 
pääosin neliakselisia raskaita kuorma-autoja. Hankintaan sisältyi optio 69:stä kuorma-autosta. (Kuva: Scania)
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tänyt huomiota myös ulkomailla ja en-
simmäiset kaupat on jo tehty.
 Liikennetraktoreihin on hankittu kontin 
käsittelyyn ja kuljetukseen soveltuvat pe-
rävaunut. Traktorin kuljettaja voi hytistä 
poistumatta vetää kyytiin täyden kontin ja 
laskea kontin asiakkaan osoittamaan paik-
kaan joko heti tyhjennettäväksi tai vaik-
ka varastoksi, jopa kätköksi. Traktoreilla 
toimitetaan kontit asiakkaan huoltokom-
ppaniaan, tykistön tuliasemaan tms. paik-
kaan. Kuormalavat voidaan purkaa trak-
torin etukuormaajaa käyttäen tai sitten 
asiakasjoukko purkaa sen omin välinein. 
Traktori ottaa mahdollisen tyhjän kon-
tin mukaansa ja vie sen paluukuormana 
odottamaan seuraavaa täyttöä.
 Kustannusten hallitsemiseksi ja kun-
nossapidon takaamiseksi on tärkeää, että 
hankitaan mahdollisimman paljon valmii-
ta, laajalti käytössä olevia tuotteita. Val-
miutta kohotettaessa samaa kalustoa on 
mahdollista saada lisää siviilistä. Myös 
kunnossapidon laaja verkosto, hyvä osaa-
minen ja varaosien nopea saatavuus tule-
vat varmistetuiksi.  Varautumisen ja vara-
osalogistiikan tuleekin toimia! 
 Tekniikan kehittyessä käyttäjien oma 
kyky ja muu kenttähuolto rajoittuu vain 
vika-analyysiin ja komponenttien vaih-
toon sekä pieniin korjauksiin. Näin ollen 
teollinen korjaus tulee saada aiempaa 
lähemmäksi tuettavia joukkoja esimer-
kiksi kunnossapitopartioin. Näitä haas-
teita hallitaan varaamalla vaihtolaitteis-
toja, tehostamalla varaosalogistiikkaa, 
seuraamalla sotavarusteiden käytettä-
vyyttä ja rakentamalla riittävästi liikku-
via kunnossapitoyksiköitä ja -partioita. 

Kaikki tämä on työn alla ja strateginen 
kumppani Millog Oy on työssä muka-
na keskeisenä vaativan kunnossapidon 
osaajana ja alihankkijoiden linkittäjänä.

Taistelijan osattava henkeä 
pelastava ensiapu

Kenttälääkinnässä panostetaan taiste-
lijoiden kykyyn antaa välitön henkeä 
pelastava ensiapu alle 10 minuutissa 
haavoittumisesta. Osaamisen varmista-
miseksi on hankittu rauhan ajan koulu-
tukseen lääkintäsimulaattoreita ja kou-
lutusvälineistöä sekä lisätty koulutusta. 
Taistelijoille kuuluu mieskohtainen en-
siapupakkaus, jota käyttäen voidaan ty-
rehdyttää voimakas verenvuoto ja turva-
ta hengitysteiden toiminta. Taistelijoille 
kuuluu kiristysside, jonka voi rakenteen-
sa ansiosta laittaa jopa itselleen. 
 Uutena kuhunkin jalkaväkiryhmään 
on lisätty taistelupelastaja, jolla on rivi-
sotilasta parempi osaaminen etulinjan 
henkeä pelastavaan kenttälääkintään. 
Seuraavaksi on tarkoitus kehittää lää-
kintämiesten ja -aliupseerien koulutusta 
vaativampaan suuntaan. 
 Lääkintähuollon uudistus perustuu 
muun muassa Afganistanista saatuihin 
kokemuksiin, joissa ammattiapu ei aina 
ole ollut heti saatavissa, vaan on ollut 
osattava itse. Joukon on myös kyettävä 
evakuoimaan potilaansa alkumatka itse. 
Kantaen evakuointi sitoo helposti koko 
ryhmän eli se ei ole toimiva vaihtoehto. 
Kustannustehokkaat menetelmät ovat 
paraikaa selvityksessä. Maastoskoot-
terit ja moottorikelkat soveltuvat hyvin 

evakuointiin. Potilaat siirretään sopivas-
sa paikassa maastosairasajoneuvoihin. 
 Laajassa mielessä lääkintähuolto pe-
rustuu kunnossapidon tapaan liikkuviin 
ensihoitopartioihin. Painopiste on siir-
tymässä potilaan henkeä pelastavaan 
ensihoitoon ja kuljetuskuntoon saatta-
miseen sekä mahdollisimman nopeaan 
evakuointiin suoraan kiinteään hoitolai-
tokseen. Paras ensihoidon osaaminen 
keskitetysti ja lähetetään tilannekuvan 
mukaan sinne missä avun tarve on 
suurin. Tilanteen niin salliessa myös 
helikoptereita varaudutaan käyttämään 
haavoittuneiden evakuointeihin. 

Kenttämuonitus luopuu 
kylmäketjusta

Kenttämuonituksen toteutusta on rajoit-
tanut riippuvuus kylmäketjusta, puut-
teellinen kyky lämpimän ruoan kulje-
tukseen ja suuritöinen kaluston puhtaa-
napito maastossa. Ruokalista on jopa 
ohjannut taistelutoimintaa tai ainakin 
sen harjoittelua. Nyt kenttämuonitusta 
uudistetaan hyödyntämällä nykyaikaisia 
teknisiä ratkaisuja ja toimintaa. Jatkos-
sakin kenttämuonituksen perusperi-
aate, kenttäkeitin, tulee säilymään. Se 
on kustannustehokkain ratkaisu. Tästä 
huolimatta pääosa vanhoista m29- keit-
timistä on hylätty ja tullaan hylkäämään 
kuntoarvion perusteella. Niiden korvaa-
minen uusilla nykyaikaisilla keittimillä 
m/13 on jo pitkälti käynnissä.
 Päiväannoksen minimivaatimuksena 
on vähintään yksi kenttäkeittimellä val-
mistettu lämmin ateria taistelijalle vuo-

Ammattipätevyyskoulutettujen logistiikan sotilaskuljettajien työ-
ympäristö on usein tällainen. (Kuva: Scania)
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rokaudessa. Toinen lämmin ateria voi-
daan korvata vahvalla aamu/iltapalalla 
tilanteen mukaan. Kaikissa tilanteissa 
taistelijan tarvitsema 3800 kcal vuoro-
kaudessa pyritään varmistamaan. 
 Elintarvikelogistiikka rakennetaan kyl-
mäketjusta riippumattomaksi yhdessä 
Leijona Cateringin kanssa uuden ruoka-
listan pohjalta, jota on testattu ja kehi-
tetty maavoimien harjoituksissa. Keski-
vertotuotelistaan perustuvaa kylmäketju-
tonta ruokalistaa on myös testattu ja se 
on todettu hyväksi. Tässä listassa olevat 
tuotteet ovat sellaisia elintarvikkeita, 
joita on kaikissa valmiudensäätelyn vai-
heissa parhaiten saatavissa. Elintarvike-
teollisuus pyrkii kehittämään uusia, pa-
rempia tuotteita kenttämuonitukseen.
 Hajautetussa taistelussa toimivien 
joukkojen ruoanvalmistuskykyä paran-
netaan huomattavalla määrällä retkikeit-
timiä. Jokaiselle taistelijalle turvataan 
lämpimän juoman saatavuus henkilö-
kohtaisin termospulloin. Välineet hyvään 
kylmäketjuttomaan muonitukseen ovat 
jo olemassa. Kokemusten mukaan seu-
raavaksi tulee keskittyä kouluttamiseen, 
jotta taistelijat oppivat kuljettamaan 
kuuman nesteen lisäksi myös riittävästi 
kylmää nestettä kenttäpulloissa.

Huoltokomppanian 
moduulirakenne mahdollistaa 
hajauttamisen

Vastustaja pyrkii toiminnallaan vaikutta-
maan myös huollon toimintaan. Huollon 
kriittiset toiminnat tuhoamalla vastus-
taja pyrkii hyydyttämään koko puolus-
tuskyvyn. Erityisenä kohteena ovat lo-
gistiikan johtamisjärjestelmät, kriittiset 
osaamiskeskittymät ja kuljetukset. Tä-

hän vastataan hajauttamalla ja harhaut-
tamalla. Uusi logistiikkapataljoona ja 
sen komppaniat voidaan hajauttaa mo-
duulirakenteisena laajalle alueelle. 
 Konteissa varastoitu materiaali on 
sääsuojassa ja helposti siirreltävissä 
uuteen paikkaan. Tyhjiä kontteja voi-
daan hyvin käyttää myös valemaaleina. 
Aiemmin puuttunut suoja saadaan siis 
ryhmittämällä huolto laajalle alueelle. 
Paremmat kuljetusvälineet sekä hajaut-
taminen mahdollistavat aiempaa jousta-
vamman tiestön käytön vaihtoehtoisten 
reittien lisääntyessä.
 Uusi huoltokomppania (ja logistiikka-
komppania) käsittää siis huoltopalvelu-, 
täydennys-, kuljetus-, kunnossapito ja 
lääkintäjoukkueet. Sen vahvuus on reilu 
200 huollon taistelijaa. Logistiikkapatal-
joona taas koostuu esikunnasta ja teh-
tävän mukaisesta määrästä logistiikka-
komppanioita. 
 Moduulirakenteen pohjalta rakennettu 
logistiikka- ja huoltokomppania mahdol-
listaa joustavan tavan osoittaa toimiala-
joukkueita, -ryhmiä ja -partioita huollon 
tarpeen mukaan oikeisiin tehtäviin. Osa 
suorituskyvystä voidaan pitää reservinä 
tai siirtää tilanteen salliessa uudelle toi-
mialueelle. 
 Huoltojoukkojen tulee raskaiden huol-
totehtävien ohella kyetä myös itse suo-
jaamaan toimintansa. Tämän vuoksi on jo 
lähtökohtana pidettävänä, että kenttähuol-
lon tehtävissä huoltomiesten ja -naisten 
on oltava taistelijoita niin fyysisiltä kun 
psyykkisiltä ominaisuuksiltaan. Vaatimus 
on huomioitu uudistetuissa koulutusnor-
meissa ja huollon joukkotuotannossa. 
Asiakkaamme ovat huomanneet tämän ja 
muutos on osaltaan nostanut logistikko-
jen arvostusta. Huolto taistelee ja tukee!

Kenttähuollon uudistuksella 
suorituskykyä

Tiivistetysti voidaan todeta, että kent-
tähuoltojoukkojen ja -materiaalin sekä 
toimintatapojen uudistuksella saavute-
taan aiempaa huomattavasti parempi 
suorituskyky. Se taas näkyy siinä, että 
asiakkaat saavat tarvitsemansa tuen ja 
voivat hyödyntää omaa suorituskykyään 
varmemmin. Kenttähuollon johtaminen 
paranee aivan uudelle tasolle. Aiemmin 
välttämättömänä pidetty noutoperiaate 
voidaan hyvän tilannekuvan perusteella 
kääntää yhä joustavammin joko vienti- 
tai noutoperiaatteeseen – yhdessä asi-
akkaan kanssa sopien.  
 Edellä kuvattua konseptia on tutkittu, 
testattu ja kehitetty. Ohjeistuskin on 
kunnossa. Osaaminen on hyvällä tasol-
la ja se kehittyy. Voidaan jo nyt sanoa, 
että jo päätetyt ratkaisut ovat osoittau-
tuneet erittäin toimiviksi. Vain muuta-
mia pieniä muutoksia on tarpeen tehdä 
hankittavan materiaalin suorituskykyvaa-
timuksiin ja taktiikkaan seuraavissa jo 
käynnistyneissä hankkeissa. 
 Huoltokomppanian moduulirakenne 
toimialajoukkueineen ja -ryhmineen on 
hyvin tuotettavissa myös varusmieskou-
lutuksen kautta. Tätä varten Kainuun, 
Porin ja Karjalan prikaateissa, Panssarip-
rikaatissa ja Rannikkoprikaatissa toimi-
vat puolustusvoimauudistuksen jälkeen 
huoltojoukkoja kouluttavat rauhan ajan 
huoltopataljoonat. 
 Kenttähuollon ja siten koko logistiik-
kajärjestelmän suorituskyky kehittyy – 
asiakkaan parhaaksi. Tulevaisuus näyttää 
hyvältä, mutta pysähtyä ei saa!

Radio-ohjattua puominosturia käyttäen hyvin koulutetun huoltotaistelijan toteuttama nostotyö on turvallista ja tehokasta. (Kuva: Scania)
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Ilmavoimien Hawk-suihkuhar-
joituskoneet otettiin käyttöön 
1980-luvun alkuvuosina. Niillä 
on tarkoitus lentää vuoteen 2035 
saakka. Yli 50 vuoden käyttöai-
ka on erittäin harvinainen mil-
le tahansa lentokoneelle. Tämä 
on mahdollista vain kotimaisen 
osaamisen ja omavaraisuuden 
kautta.
 Ilmavoimilla oli 1990-luvun 
puolivälissä edessään massiivi-
nen ja odottamaton ongelma. 
Kun Hawk-suihkuharjoituskonei-

Hawkin pitkän iän

salaisuus
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den ensimmäiset laajat lentotun-
ti- tai väsymisindeksipohjaiset 
rakennetarkastukset astuivat voi-
maan, erityisesti pyrstön ja pe-
rärungon rakenteista löytyi heti 
laajoja rakennevaurioita, jotka 
johtuivat kovasta ilmataistelun 
harjoittelusta. Koneiden suunni-
tellusta eliniästä oli kulunut hä-
din tuskin puolet.

Asia oli osittain tiedostettu jo aiemmin, 
sillä koneisiin asennetut kiihtyvyysmo-
nikertalaskurit kertoivat kovasta eliniän 

kulutuksesta, ja valmistusmaasta Britan-
niasta saatiin tietoja. Ilmiön laajuus oli 
kuitenkin yllätys. Ilmavoimien esikunta 
kääntyi valmistajatehtaan puoleen. Ku-
ninkaalliset ilmavoimat RAF oli päätynyt 
uusimaan noin 80 Hawkinsa pääraken-
teet samasta syystä. Operaation nimi oli 
LEP eli Life Extension Program. 
 Jotakin oli tehtävä myös välittömästi, 
sillä kaluston käytettävyys uhkasi notkah-
taa nopeasti. Hawkeilla lennettiin tuohon 
aikaan paljon; Draken- ja MiG-kalustoista 
saadut tuntimäärät eivät riittäneet hävit-
täjäohjaajien koulutukseen ja taidon yllä-
pitoon. Vaurioituneiden paikkojen korjaus-
suunnittelu Finavitec Oy:ssä (nyttemmin 
Patria Aviation) aloitettiin heti samoin 
kuin tilanteen laajempi haltuunotto.
 Edettiin kahdella rintamalla. Valmis-
tajatehtaan British Aerospace kanssa 
selvitettiin LEP-operaation mahdolli-
suuksia ja kustannusta. Kotimaisin voi-
min mitattiin mikä rakenteita riepoo, 
mikä on kunkin rakenneosan elinikä-
ennuste ja mitä sille on tehtävissä. Tä-
hän ohjelmaan kuuluivat mittauslennot 
venymäliuskoilla ja tiedonkeruulaitteilla 
varustetuilla Hawkeilla, rakenteen mal-
lintaminen moderneilla lujuusopin ele-
menttimenetelmillä sekä tietty määrä 
materiaali- ja komponenttikokeita.

HW FEM 1

Kirjoittaja: 
Jukka Raunio, Patria Aviation. 
Kuvat: Patria



19

 Vauriot etenivät korkeusperäsimes-
tä perärunkoa pitkin kohti keskirunkoa. 
Peräsinten peruskorjaukset aloitettiin 
jo vuonna 1997. Sen jälkeen kehitettiin 
korjaukset ja vahvistukset vatsaevien ja 
sivuvakaimen kiinnitykselle sekä useille 
perärungon kaarille ja laskusiivekkeille, 
jotka väsyivät tärinästä. Suurin ongelma 
oli keskirunko, jonka sisällä on kuminen 
polttoainesäiliö. Keskirungon seinämiin 
uhkasi tulla paineenvaihteluista johtuvia 
pitkiä monialkuisia säröjä, jotka olisi-
vat voineet puhkaista pussisäiliön. Täs-
tä syystä RAF päätyi vaihtamaan koko 
keskirungon LEP-ohjelmassaan.
 Patrian toimesta keskirungon seinä-
miin toteutettiin komposiittinen suoja-
us, joka vei rasitukset pois säröytyvältä 
alueelta. Lisäksi vaihdettiin keskirungon 
alapalkkeja viime tingassa (muutamasta 
löytyi jo alkavia säröjä) sekä vahvistet-
tiin sen rakennetta muutenkin. Yksittäi-
siä korjauskohteita kertyi kymmeniä. 
Lentoturvallisuudesta huolehdittiin päi-
vittämällä rakennetarkastusohjelmaa.

 Valmistajatehdas antoi aikanaan bud-
jetäärisen arvionsa Suomen ilmavoi-
mien Hawkien LEP-vaihtoehdosta. Se 
oli kaksi miljardia markkaa eli enem-
män kuin kaluston hankintahinta aikoi-
naan. Sellaista rahaa ei ollut tarjolla, 
sillä Hornetin tuotanto oli käynnissä 
ja luovutukset menossa. Yhtä suu-
ri ongelma tässä vaihtoehdossa oli, 
että LEP-ohjelma olisi mennyt pitkäl-
le 2000-luvun puolelle, sillä valmista-
ja teki vielä RAF:n LEP-rakenneosia. 
Kaluston käytettävyys olisi sitä ennen 
painunut alle sietorajan. 

Eliniän hallintaohjelmalla 
tuntuviasäästöjä

Kotimainen osaaminen oli kuitenkin 
nopeasti saatu sille asteelle, että oli 
myös vaihtoehto B. Rakennetutkimuk-
sia jatkettiin Ilmavoimien rahoituksella 
niin, että saatiin aikaan kattava eliniän 
hallintaohjelma. Rakenteen mallitusta 

Rakennekorjaus 
meneillään.
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jatkettiin. Tehtiin koko koneen rakenne-
malli, jonka aerodynaaminen kuormitus 
tuli kotimaassa kehitetystä virtauslas-
kentaohjelmasta FINFLO. Esiintyneet 
ja ennustetut vauriot pystyttiin jaka-
maan kolmeen koriin: suurissa huol-
loissa tehtävät ennaltaehkäisevät vah-
vistukset, tarpeen mukaan korjattavat 
paikat ja pidemmälle ennustetut vauri-
ot, joita päätettiin seurata rakennetar-
kastuksin.
 Rekisteröintilaitteistolla monitoroidut 
siivet hoidettiin niin, että Ilmavoimat 
osti parikymmentä uutta siipeä, joita 
ryhdyttiin kierrättämään kalustossa. Sii-
pien vaihto oli aikoinaan esillä julkisuu-
dessa suurena asiana. Se oli kuitenkin 
ennustettu ja suoraviivainen huoltotoi-
menpide. Pyrstön ja runkojen korjauk-
set olivat merkittävin ponnistus ja inno-
vaatio. Rungot korjattiin suurten huol-
tojen yhteydessä. Parhaimmillaan niitä 
oli kolme yhtä aikaa työn alla. Kaluston 
käytettävyys pystyttiin silti pitämään 
koko ajan hyvänä.
 Ohjelman säästöksi verrattuna RAF:n 
LEP-vaihtoehtoon on laskettu 300 mil-
joonaa vuoden 2002 euroa. Todelli-
nen säästö on paljon suurempi jo siitä 
syystä, että koneita olisi jouduttu teko-
hengittämään korjauksin vuosia ennen 
LEP-toteutusta. Kotimainen rakenteen 
eliniän hallinta loi pohjan myös muille 
säästötoimenpiteille.

Hornet-ympäristön uudet haasteet 
avioniikalle

Hawkien 1970-luvulta peräisin ollut mit-
tari- ja suunnistusvarustus eli avioniikka 
ei palvellut enää hyvin Hornet-ympäris-
tössä. Siinä ei ollut lainkaan tietokonetta. 
Ohjaajalla oli edessään hyppy seuraavan 
sukupolven ohjaamoympäristöön. Päätös 
modernisoida Hawk syntyi asteittain vuo-
situhannen vaihteen jälkeen Ilmavoimien 
ja Patrian Systems- ja Aviation-liiketoi-
mintojen toimesta. Ensin pohdittiin vain 
miten saataisiin harjoituslennot taltioitua 
jälkipuintia varten gps-paikannukseen 
perustuvalla laitteella. Jatkoselvityksissä 
tuotiin esiin koko järjestelmän muutos 
keskustietokoneineen, lasiohjaamo- sekä 
tuulilasinäyttöineen (Head Up Display).
 Muutostyölle löytyi laitetoimittaja Yh-
dysvalloista, kotimainen ohjelmistokehi-
tys sekä asennussuunnittelu ja toteutus 
edulliseen hintaan. Hornetia vastaavan 
ohjaamoympäristön lisäksi kehitettiin 
gps-taltiointia huomattavasti monipuo-
lisempi lentojen jälkipuintijärjestelmä. 
Hawk-koulutuksen tehokkuus per lento-
tunti lisääntyi ratkaisevasti. Harjoituksiin 
osallistuneiden koneiden opettajat ja 
oppilaat voivat jälkikäteen tutkia kolmi-
dimensionaalisesti, mitä harjoituksessa 
reaaliaikaisesti tapahtui.
 Tämä muutostyö tehtiin ensin muu-
tamaan ”vanhaan” suoraan Suomeen 

ostettuun Hawkiin. Ohjelman alkuvai-
heessa tarjoutui mahdollisuus ostaa 
Sveitsistä 18 vähän käytettyä Haw-
kia varaosineen hinnalla, joka vastasi 
kahden uuden suihkuharjoituskoneen 
kustannusta. Kaupan toteuduttua pää-
huomio kohdistettiin niihin. Sveitsistä 
ostetut koneet modernisoitiin samalla 
kun ne laitettiin lentokuntoon säilytyk-
sen ja kuljetusten jäljiltä. 
 Kaksi näistä Hawkeista menetettiin 
ilmassa sattuneen yhteentörmäyksen 
johdosta. Puuttuva määrä lentotunteja 
päätettiin korvata modernisoimalla erä 
vanhoja Hawkeja uuteen standardiin. 
Uusien piirteiden integrointia jatketaan 
muun muassa simulointiympäristöllä, 
jolla Hawkiin saadaan siitä puuttuvaa 
tutkaa vastaava ympäristötieto data-
linkillä. Kalliimpia Hornet-lentotunteja 
säästyy tarvittaessa tähdellisempään 
koulutukseen.
 Sveitsin hankinta ja modernisointi lyk-
käsivät uuden suihkuharjoituskaluston 
hankintaa lähes 20 vuotta. Kulmakivi 
tällaiselle ratkaisulle oli pitkälle viety 
kotimainen osaaminen ja omavaraisuus 
rakenteen eliniän hallinnassa, järjes-
telmien päivityksessä ja tietenkin len-
torankojen, voimalaitteiden ja muiden 
laitteiden huollossa ja korjauksissa. Ko-
konaissäästöt ovat varovasti arvioiden 
luokkaa miljardi euroa.

Ilmavoimien Hawkin päivitys.
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Puolustusvoimien logistiikka-
järjestelmä on Puolustusvoimi-
en, kotimaisen ja kansainvälisen 
elinkeinoelämän ja muun yhteis-
kunnan logististen osien muo-
dostama kokonaisuus, joka muo-
dostuu sotilas- ja siviilikompo-
nenteista. Logistiikkajärjestelmä 
on yhtenäinen tuotanto-, tukeu-
tumis- ja palveluverkosto, joka 
toimii ja verkottuu sekä kansalli-
sesti että kansainvälisesti. Tukeu-
tumisverkoston muodostamisella 
ja ylläpidolla luodaan edellytyk-
set suorituskykyjen käytön tuelle 
ja operaatioiden toimeenpanolle. 
Kansainvälinen yhteistoiminta ja 
sitä kautta saatava tuki on kes-
keistä kriisin ennaltaehkäisemi-
seksi ja hyökkäyksen torjumisek-
si. 

Yllä oleva lienee kaikille tuttu määri-
telmä Puolustusvoimien logistiikkajär-
jestelmään liittyen. Jotta tämä ei jää 
pelkän määritelmän varaan, niin tarkas-
tellaan hieman tarkemmin logistiikan 
keskeisiä toimijoita ja johtamisjärjestel-
mäympäristöjä.

Logistiikan keskeiset toimijat 

Keskeisimmät toimijat ovat sotilaskom-
ponentti eli Puolustusvoimat joukkoi-
neen ja siviilikomponentti, joka sisältää 
viranomaiset, strategiset kumppanit ja 
kumppanit, osa näistä toimijoista on 
kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. 

Logistiikan johtamisen tuki

Komentajakapteeni Vesa Aalto
Kirjoittaja palvelee Pääesikunnan 
logistiikkaosastolla

Poikkeustilanteisiin ja valmiudensääte-
lyyn liittyen toimijoiden määrä muuttuu, 
mutta toimintaperiaatteiden on suunni-
teltu säilyvän samoina.
 Kriisitilanteisiin varautumiseksi Puo-
lustusvoimien logistiikan strategiset 
kumppanit liitetään osaksi logistiikka-
järjestelmän varautumista sotatalous-
sopimuksilla ja strategisilla kumppa-
nuusasiakirjoilla. Muut kumppanuudet 
koskevat niitä yrityksiä, joiden toiminta 
tukee Puolustusvoimien ydintoiminto-
ja ja tämän yhteistyön on suunniteltu 
jatkuvan myös poikkeusoloissa. Yri-
tysten kanssa laadittavilla sopimuksil-
la varataan ja varmistetaan tuotanto-, 
kunnossapito- tai palvelukapasiteettia 
Puolustusvoimien käyttöön ja toiminnan 
tueksi. Osa tarvittavista varautumiseen 
liittyvistä tukipalveluista tuotetaan huol-
tovarmuusorganisaation tukemana. 

Logistiikan 
johtamisjärjestelmäympäristöt

Johtamisjärjestelmäalan logistiikan joh-
tamista tukevia palveluita käytetään kar-
keasti luokiteltuna kolmessa eri toimin-
taympäristössä:
– tukeutumisalueen johtamisympäristö
– alueellinen ja paikallinen johtamisym-

päristö
– taistelunjohtamisympäristö.

Johtamisen eri toimintaympäristöjen 
rajat eivät ole välttämättä niin selkeitä, 
käytettävät johtamisympäristöt limitty-
vät varsinkin rajapinnoissa.  

Tukeutumisalueen johtamisympäristön 
tiedonsiirrossa ja palveluiden käytössä 
korostuu yhä enemmän elinkeinoelämän- 
ja kumppanien suuntaan ns. arjen ratkai-
sujen käyttö. Arjen ratkaisuilla käsitetään 
joka päivä käytössä olevat päätelaitteet 
(esim. tietokone, matkapuhelin, VIRVE, 
tabletti), tiedonsiirto (esim. internet, lan-
gattomat lähiverkot) ja tietojärjestelmä-
palvelut (esim. kartta- ja opastuspalvelut, 
sääpalvelut, sähköpostipalvelut, hakupal-
velut, tilauspalvelut). Arjen ratkaisuihin 
katsotaan kuuluvaksi myös siviilikompo-
nentilla käytössä olevat palvelut, toimin-
nallisuudet ja jopa sovellukset.
 Tukeutumisalueella toimijoina ovat 
tyypillisesti teollisuus ja alkutuotanto 
(siviilikomponentti) ja logistiikan organi-
saation osat (sotilaskomponentti).

Alueellisen ja paikallisen johtamis-
ympäristön tiedonsiirrossa ja palve-
luiden käytössä tullaan hyödyntämään 
pääsääntöisesti COTS (Commercial Off 
The Shelf , ”tuotteet hyllystä”, johta-
misjärjestelmäalan kaupallinen materi-
aali) tuotteita ja viranomaisyhteensopi-
vaa materiaalia. Osin tässä johtamis-
ympäristössä käytetään myös MIL-tuot-
teita (sodankäyntiin standardoidut väli-
neet). Tämä toimintaympäristö sijoittuu 
taistelualueen ja tukeutumisalueen vä-
liin. Johtamisyhteyksissä korostuu saa-
rekkeisuus ja osin paikallinen käyttö. 
 Alueellisen ja paikallisen toimintaym-
päristön toimijat ovat pääosin sotilas-
komponentista, mutta myös valikoidut 
siviilikomponentin toimijat toimivat tällä 
alueella. 

Taistelujohtojärjestelmäympäristön 
tiedonsiirrossa ja palveluiden käytös-
sä korostuu ja painottuu MIL-tuotteiden 
käyttö. Taistelujohtojärjestelmäympäris-
tön erityispiirteenä on toiminta liikku-
vissa ja siirrettävissä johtamisympäris-
töissä. Tämä aiheuttaa sen, että johta-
misessa korostuu saarekkeisuus ja pai-
kallinen käyttö. Johtamisen toimintaympäristöjen karkea jako
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 Taistelujohtojärjestelmäympäristössä 
toimijoina ovat pääsääntöisesti sotilas-
komponentin osat.

Logistiikan johtamisen 
erityispiirteet

Logistiikan johtamiselle haasteen luo 
pitkät etäisyydet ja laajat toimintaym-
päristöt. Erityishaasteen logistiikan joh-
tamiselle tuo se, että operaatioiden ja 
niiden tukemisen johtaminen on mah-
dollistettava johtamisympäristön perus-
rakenteesta riippumatta. 
 Johtamisessa korostuu eri toimin-
taympäristöissä toimivien esikuntien 
johtamisjärjestelmäpalvelujen luotettava 
käytettävyys ja yhteentoimivuus sekä 
sotilaskomponentin sisällä, sotilas- ja 
siviilikomponentin välillä että viran-
omaisyhteistyössä. Logistiikka siis seu-
raa, arvioi, suunnittelee ja toimeenpa-
nee eli taistelee kaikissa edellä maini-
tuissa toimintaympäristöissä ja kaikkien 
eri toimijoiden kanssa rinnan ja yhteis-
työssä. Tällöin korostuu logistiikan tar-
ve hyödyntää kumppaneiden käytössä 
ja heidän tietoteknisissä palveluissaan 
olevaa tietoa mm. johtamisen tukena 
erityisesti operatiivisessa suunnittelus-
sa mutta myös tilannekuvan muodosta-
misessa ja toimeenpanossa.
 Tällä hetkellä Puolustusvoimien tie-
totekniset järjestelmät ovat vielä siilo-
maisia, eikä käyttäjän sujuva toiminta 
onnistu yhden päätelaitteen tai palve-
lun periaatteella. Järjestelmät on jaet-
tu suojaustasoittain ja siirryttäessä eri 
suojaustason välillä pitää pääsääntöi-
sesti vaihtaa päätelaitetta. Usein myös 
tiedonsiirto tapahtuu manuaalisesti 
tietorakenteita muuntaen. Siviilikom-

ponentin kanssa toimittaessa sujuvaa 
yhteistoimintaa usein häiritsee tiedon 
käytettävyys ja tarve sen käsittelyyn eri 
suojaustasoilla. Tämän vuoksi on nähtä-
vissä, että nopeassa tilannekehitykses-
sä sotilaskomponentin tarve olemassa 
oleville laaja-alaiselle johtamisjärjestel-
mäpalvelujen hyödyntämiselle kasvaa jo 
normaalioloissa. 
 Siviilikomponentin johtamisen tuen 
tarve sotilaskomponentin rinnalla koros-
tuu erityisesti logistiikassa. Strategisen 
kumppanin rinnastamista tapauskoh-
taisesti johtamisen tuen näkökulmasta 
viranomaiseen tai sellaisenaan sotilas-
komponenttiin on syytä tarkastella uu-
delleen. Näin syntyisi mahdollisuus liit-
tää strateginen kumppani erikseen so-
vituilta osin sotilaskomponentin johta-
misympäristöön jo normaalioloissa. Toi-
saalta Puolustusvoimilla tulisi jatkossa 
olla kyky hyödyntää siviilikomponentin 
tarjoamia tietojärjestelmäpalveluja ja liit-
tää yhteiskunnan suorituskykyjä sotilas-
komponenttiin sekä vaihtaa ja välittää 
tilannekuvaa määriteltyjen toimijoiden 
kanssa tietoturvallisesti.
 Se, miten tieto saadaan vaihdettua ja 
välitettyä aidosti tietojärjestelmäarkki-
tehtuurin mukaisena, on nostettava jat-
kotarkasteluun. 
 Myös viranomaisyhteistyötä on kehi-
tettävä yhteensopivilla johtamisjärjes-
telmäpalveluiden tuella erityisesti tuki-
alueella. Yhteistyössä siviilikomponentin 
kanssa varaudutaan kaikilla johtamista-
soilla tilanteeseen, jossa Puolustusvoi-
mien käyttämät tietoliikenne- ja johta-
misjärjestelmäpalvelut eivät ole käytös-
sä. Tällöin tiedonvaihto pyritään toteut-
tamaan julkisessa verkossa (internet) 
mahdollisesti salatuilla yhteyksillä ja 

sanomaliikenteenä sähköpostin salattuja 
liitetiedostoja hyväksikäyttäen. Julkisen 
verkon yli tapahtuva liikennöinti on tar-
peen ottaa työkaluksi jo normaalioloissa 
Pääesikunnan ohjeistamana ja käyttöön 
hyväksytyin liityntäratkaisuin.

Lopuksi

Logistiikan integraation siviilikomponen-
tin kanssa voidaan ennakoida syventy-
vän edelleen. Tämä edelleen voimistaa 
tarvetta luoda integraatio niin alusta-, 
järjestelmä- kuin tietomallitasollakin. 
Arjen järjestelmien käytettävyyden tur-
vaamiseksi on määriteltävä ja sovitta-
va käytettävät sovellukset, palvelut, 
päätelaitteet ja menetelmät. Tämän ko-
konaisuuden käyttöä ja toimivuutta on 
jatkossa myös suunniteltava ja toimin-
taa harjoiteltava. 
 Logistiikka-alan johtamisen kehittämi-
sessä on otettava aktiivisesti selvitet-
täväksi mitkä ovat ne arjen ratkaisut, 
joiden käyttöä ylläpidetään valmiusti-
lariippumattomasti. Tällaisen määrittelyn 
kautta vahvistuu näkemys siitä, mitä 
tietojärjestelmäpalveluita on edelleen 
kehitettävä logistiikan johtamisen tuek-
si.
 Johtamisjärjestelmäala tukee teh-
tävällään tulevina vuosina logistiikan 
johtamista hankkimalla tarvittavia väli-
neitä ja kehittämällä soveltuvia palve-
luita. Tällä yhteistyöllä varmistetaan 
logistiikan päätehtävän - operaatioiden 
tukemisen - onnistuminen yhä integroi-
dummassa ja verkottuneemmassa toi-
mintaympäristössä.  

Logistiikan toimintaympäristö johtamisen tuen näkökulmasta
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Miksi tutkia johtamista ja kirjoit-
taa aiheesta, jota on tutkittu pal-
jon ja josta on kirjoitettu lähes 
loputtomasti? Vastaavasti voidaan 
kysyä: kun aihe kerran on jo mo-
neen kertaan kaluttu, siitä on lu-
kemattomia tutkimuksia ja kir-
joituksia, niin miksi monessa or-
ganisaatiossa edelleen kärsitään 
huonosta, eli tehottomasta ja eri 
tilanteisiin sopimattomasta johta-
misesta? Miksi eri tilanteiden vaa-
timusten mukaan räätälöityvää, 
kulloinkin tehokkaimmin vaikut-
tavaa ja pitkäjänteistä, eli tässä 

Pasi Niemi

Tämä artikkeli perustuu Patria Land 
Systems Oy:n tuotanto- ja huoltojohta-
ja BEng, MEng, AmO, Yliluutnantti evp 
Pasi Niemen opinnäytetyönä tekemään 
tutkimukseen suorittaessaan jatkotutkin-
tona tekniikan ylemmän ammattikorkea-
koulututkinnon v. 2011, Master of Engi-
neering, Hämeen ammattikorkeakoulun 
koulutusohjelmassa teknologiaosaami-
sen johtaminen. Työn ohjasi tekniikan 
tohtori, kauppatieteen lisensiaatti, MBA, 
tutkijayliopettaja Henrik Räsänen.

Kriisitilannejohtaminen
Miten johtaa ihmisiä organisaation kriisitilanteissa?

mielessä hyvää johtamista on niin 
vaikea käytännössä toteuttaa? 

Näkökulmia johtamiseen on lukuisasti 
erilaisia ja kokemuksia, sekä vähintään-
kin mielipiteitä johtamisesta on yhtä 
paljon kuin meitä ihmisiäkin. Joka ta-
pauksessa johtaminen on organisaati-
on menestyksen kannalta yksi merkit-
tävimmistä tekijöistä. “Leadership ap-
pears to be a critical determinant of or-
ganizational effectiveness, whether we 
are discussing an army, an orchestra, 
a hockey team, a street gang, a politi-
cal party, a group of mountaineers or a 
multinational corporation.” (Huczynski & 
Buchanan 2001, 701).
 Kriisitilanne on ihmisten johtamisen 
kannalta hyvin hedelmällinen tutkimus-
kohde muun muassa sen vaativuuden 
ja moniulotteisuuden takia. Erilaiset 
kriisit ovat organisaatioiden toiminnan 
monipuolistuessa ja kansainvälistyessä 
entistä useammin niiden kohdattavana, 
joten tässä suhteessa johtamisen tut-
kiminen nimenomaan kriisijohtamisen 
kannalta on ajankohtaista. 
 Tässä tutkimuksessa kriiseillä tarkoi-
tetaan erilaisia ihmisten johtamiseen 
vaikuttavia, normaalista poikkeavia ja 
normaalia päivittäistä johtamistyötä 
huomattavasti vaativampia tilanteita. 
Tutkimusta ei ole sidottu mihinkään ni-
menomaiseen yritykseen, organisaati-
oon tai johtamismalliin.
 Tutkimuksen eräs perusoletus on, 
että erityisesti normaalista poikkeavis-
sa johtamistilanteissa korostuvat tie-

tyt onnistuneelle johtamistapahtumalle 
tärkeät elementit. Toisaalta poikkeavat, 
haastavat johtamistilanteet paljastavat 
organisaation johtamisen puutteet sekä 
johtajan, ja ylipäänsä johdon, todellisen 
osaamisen ja tilan sekä tätä kautta or-
ganisaatiossa vallitsevan tosiasiallisen 
johtamiskulttuurin ja -hengen. ”Kriisi 
paljastaa organisaation johtamiskulttuu-
rin usein paremmin kuin mikään muu 
tilanne” (Seeck 2009, 6).
 Organisaatio voi kohdata kriisin mo-
nista erilaisista syistä. Kriisejä on erilai-
sia ja ne ovat eritasoisia. Kaikkia kriise-
jä yhdistää kuitenkin niiden negatiivinen 
luonne ja yritystä vahingoittavat loppu-
tulokset. (Flink & Reiman & Hiltunen 
2007, 171.) Kriisien vaikuttavuus organi-
saation toimintaan riippuu hyvin mones-
ta tekijästä aina kriisin tyypistä ja va-
kavuudesta organisaatiossa vallitsevaan 
johtamis- ja organisaatiokulttuuriin asti.

Päätöksentekokyky johtamisen 
kulmakivenä

Päätöksentekokyky ja päätökset ovat 
johtamisen osa-alueista tärkeimmät, 
koska vain niiden avulla organisaatio 
voi toimia. Ilman päätöksiä organisaati-
on toimintaa ei voi ohjata tavoiteltuun 
suuntaan, vaan se ajautuu hallitsemat-
tomasti tuntemattomille vesille. Sik-
si päätöksien tekeminen onkin paras 
mahdollinen riskienhallintakeino, vaikka 
päätökset olisivat joskus vääriä. Joku-
nen täysin epäonnistunutkaan päätös ei 
koskaan saa organisaatiota sellaiseen 

Kuvat: SA-kuva
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vaaraan kuin täydellinen kyvyttömyys 
tehdä niitä. (Lassila 2002, 141.) 
 Onnistuneeseen päätöksentekoon 
tarvitaan oikeata tietoa ja kyvykkyyttä 
ylipäänsä päätöksentekoon ja tätä myö-
tä vastuunottoon, sekä kykyä mitoittaa 
ja ajoittaa toimenpiteet oikein. Terveen 
johtamisilmapiirin mukainen kaksisuun-
tainen ja avoin viestintäkulttuuri mah-
dollistaa johtajan tilannearvioinnin rea-
listisuuden ja oikeellisuuden toteutumi-
sen huomattavasti sulkeutunutta johta-
misilmapiiriä paremmin. 
 Kriisitilanteessa johtamistoiminnan 
kohdistuminen kriisin hoitamisen kan-
nalta oleellisimpiin tekijöihin on äärim-
mäisen tärkeää. Näiden oleellisimpien 
tekijöiden määritteleminen on sitä vai-
keampaa, mitä kauemmaksi johto ja 
johtaja ovat vetäytyneet organisaation-
sa vallitsevasta todellisuudesta.
 Organisaatiossa on käyttökelpoista 
tietoa joka tasolla, riippuen siitä, mi-
hin tarkoituksiin sitä tarvitaan ja käyte-
tään. Tämän tiedon hakemisen tärkeyttä 
hyvän johtamisen lopputuloksen kann-
alta voi tuskin liikaa korostaa. ”Man-
agement by walking around represents 
one of the best ways for a leader to 
get the straight story” (Pagonis & Crui-
kshank 1992, 166).
 
Johtajan persoonallisuuden 
vaikutukset

Myös johtajan persoonallisuus vaikuttaa 
johtamistulokseen. Tuskin on ihmistä, 
joka ei peilaisi ympäröivää maailmaa it-
sensä, omien arvojensa, kokemustensa 
ja näkemystensä kautta. Kun näin toimi-
taan terveellä minäkuvalla ja itsetunnol-
la varustettuna, on lopputulemana so-
peutumista, oppimista ja kehittymistä. 
 Jos taas minäkuva on vääristynyt, 
muuttuu toiminnan luonne merkittävästi. 
Palautteen saaminen ja vastaanottaminen 
on kaiken kehittymisen ehto. Mikäli pa-
lautetta ei halua ottaa vastaan, tai näkee, 
ettei omassa toiminnassa yksinkertaisesti 
ole mitään parannettavaa, loppuu myös 
henkilökohtainen positiivinen kehitys. 
 Tutkimuksen mukaan autoritäärinen 
hierarkkinen johtamismalli tukee tällaista 
kehitysmahdollisuutta etenkin, jos joh-
tajan arvomaailma on vääristynyt. ”Jos 
organisaatiossa vallitsee samanaikaisesti 
sekä narsismin että ehdottoman totte-
levaisuuden harha, ihmisten on otetta-
va osaa sairaisiinkin rituaaleihin, joissa 
mielistellään ylempää tahoa ja samalla 
vannotaan ehdotonta kuuliaisuutta ylim-
mälle johdolle” (Juuti 2003, 161.) 
 Ihmiset, jotka hakeutuvat esimies-
asemaan pikemmin saadakseen valtaa 
kuin tehtäviä ja organisaatiota kohtaan 
tuntemansa mielenkiinnon vuoksi, ovat 
muita todennäköisemmin narsistisia. 
Narsistiset johtajat ovat paitsi vallan-
haluisia, myös omahyväisiä. He halua-
vat, että henkilöstö ihailee ja mieliste-
lee heitä. Narsistiset johtajat keräävät 
ympärilleen jees -miesten joukon, joka 
imartelee ja käyttää häntä hyväkseen. 
(Juuti 2003, 154.)
 On tärkeää ymmärtää autoritäärisen, 
eristäytyvän johtamistyylin vaarat ja so-

veltumattomuus menestyksekkääseen 
ihmisten johtamiseen nykyaikaisissa or-
ganisaatioissa. Kun autoritäärisyys vielä 
yhdistetään hierarkkiseen organisaatio-
malliin, ovat menestymisen mahdolli-
suudet tässä mielessä hyvin pienet. 
 Demokraattinen johtamistapa, jos-
sa eri näkökulmat kommunikoidaan 
avoimesti sekä rehellisesti, ilmapiiri on 
kannustava ja siellä on yhdessä teke-
misen kulttuuri, vapauttaa organisaation 
voimavaroja tavoitteelliseen toimintaan 
autoritääristä huomattavasti tehokkaam-
min, joka nykyaikaisessa teknistyvässä 
ja kansainvälistyvässä, jatkuvasti haas-
teellisemmassa toimintaympäristössä, 
luo organisaatiolle merkittävän menes-
tystekijän.

Kriisijohtamisen erityispiirteitä
 
”Kriisijohtaminen on toimintaa, jonka 
avulla ehkäistään tai vähennetään krii-
sin aiheuttamia negatiivisia seurauksia 
ja täten suojataan organisaatiota ja sen 
sidosryhmiä vahingoilta ja lisävahingoil-
ta” (Seeck 2009, 35). 
 Tutkimuksen perusteella on nähtävis-
sä, että taitavalla kriisijohtamisella saa-

daan organisaatio parhaassa tapaukses-
sa puhaltamaan yhteen hiileen tavalla, 
joka mahdollistaa organisaation nopean 
elpymisen kriisistä ja vieläpä tätä kautta 
luodaan pohja organisaation erinomaisil-
le tuloksille tulevaisuudessa. 
 Pahimmassa tapauksessa huono krii-
sijohtaminen taas ajaa organisaation 
varsinaisen kriisin lisäksi myös johta-
miskriisiin ja tätä myötä se voi tuhota 
koko organisaation olemassaolon, tai 
ainakin kylvää siihen sellaisen epäyh-
tenäisyyden siemenen, joka ei mahdol-
lista organisaation nousua kriisistä eikä 
etenkään sen kehittymistä tältä pohjal-
ta. Huonolla kriisijohtamisella luodaan 
perusteet seuraavalle kriisille.
 Tutkimuksessa merkittäviksi kriisijohta-
misen tekijöiksi nousivat tunnetut perus-
tekijät, aikapaine ja tiedottamisen tärke-
ys. Päätöksenteon keskittymisen tarve 
tuli myös varsin vahvasti esille. Kriisissä 
päätöksentekoon ei välttämättä ole tie-
toa ja aikaa käytettävissä niin paljon kuin 
olisi toivottavaa. Kriisijohtamiselle omi-
naista on tarve nopeaan, osin vajavaisiin 
tietoihin perustuvaan, päätöksentekoon. 
 Päätöksenteon laatuun vaikuttavat 
eniten käytettävissä oleva aika, saata-

Keskity olennaiseen myös päätöksenteossasi ja muista, että 
jokaisella päätöksellä tulee olla asianmukaiset ja jälkitarkas-
telua kestävät motiivit.
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villa olevan informaation analysointi ja 
tarve sitouttaa henkilöstö päätöksen 
edellyttämään toimintaan (Nissinen & 
Seppälä 2000, 35). Tällaisissa tilanteissa 
nousee esille johtajan ammattitaito ja 
todellinen, realiteetteihin perustuva tie-
tous päätöstä vaativien seikkojen taus-
toista ja päätösten vaikutuksista. Jos 
johtaja on hyvin tehtäviensä tasalla ja 
johtaminen toimii hyvin, pystytään yl-
lättävätkin tilanteet hallitsemaan tehok-
kaammin. ”Kriisijohtajilta vaaditaan ym-
märrystä kriisinhallinnasta ja jatkuvasti 
muuttuvan oikean tilannekuvan rakenta-
mista” (Huhtala & Hakala 2007, 15).
 Koska kukaan johtaja ei tiettävästi 
osaa kaikkea, eikä kriisitilanteessa kaik-
keen ole aikaa myöskään perehtyä, tu-
lee kriisijohtajan tukeutua oikeissa asi-
oissa organisaationsa osaamiseen. Tällä 
tavoin toimimalla pystytään osaltaan li-
säämään päätösten oikeellisuutta ja tar-
vittavien korjaavien tai lisävahinkoa es-
tävien toimenpiteiden tehokkuutta. Kriisi 
ei, kuten eivät muutkaan rutiinijohtamis-
ta vaikeuttavat muutostilanteet, ilmene 
samalla tavalla organisaation jokaisessa 
osassa. Yrityksen yksiköt ja toiminnot 
saattavat olla tekemisissä hyvinkin eri-
laisten muutosten kanssa (Vanhala & 
Laukkanen & Koskinen 2002, 203). 
 Tällainen kriisin ominaisuus lisää osal-
taan tarvetta organisaation kyvylle muo-
dostaa tilannekuva toiminto- ja osasto-
kohtaisesti, sekä kyvylle välittää tätä in-
formaatiota organisaation johtoon. 
 Kriisitilanteessa päätöksentekoval-
tuuksia on siirrettävä ajoissa operatiivi-
selle tasolle, sillä siellä on ensikäden 
tieto tapahtumien kulusta. Jos toimijan 
on aina pyydettävä toimintalupa organi-

saation ylimmältä tasolta, menetetään 
organisaation voimavaroja enemmän 
tällaisen hierarkkisen järjestelmän ta-
kia. (Huhtala & Hakala 2007, 119.) Tässä 
mielessä organisaatioon viety keskitet-
tyä päätöksentekoa laajempi päätöksen-
tekovaltuutus mahdollistaa, ainakin jois-
sain tapauksissa, paremmat ja nopeam-
mat johtamistoimet kriisitilanteessa. 
 Kriisitilanteessa demokraattiseen joh-
tamistapaan kohdistuu kuitenkin painei-
ta, jotka vaikeuttavat sen kirjaimellista 
toteuttamista ja tekevät siitä kriisiti-
lanteen hallinnan kannalta joiltain osin 
epäedullista. Tämä ei kuitenkaan tarkoi-
ta sitä, että sen periaatteet, tai ihmis-
ten johtamisen näkökulma tulisi koko-
naan hylätä ja siirtyä yleisesti autori-
tääriseen johtamistyyliin. Ennemminkin 
tulee tarve soveltaa demokraattisen ja 
hyvän ihmisten johtamisen hyviä puolia 
kriisin ratkaisussa ja ihmisten sitoutta-
misessa kriisitilanteen kannalta tärkei-
den päämäärien tavoitteluun.
 Toisaalta, kriisitilanne nostaa tarvetta 
päätöksenteon keskittämiselle, jotta or-
ganisaation toiminta on kokonaisuudes-
saan hallittua eikä koostu irrationaalisis-
ta, toisistaan erillisistä ratkaisuista, jot-
ka sekoittavat organisaation toimintaa 
entisestään. Esimerkkinä voisi olla vaik-
ka kriisitiedottaminen, jota organisaati-
on jokainen toimija ei voi itsenäisesti, 
organisaation menestyksekkään toimin-
nan kannalta onnistuneesti toteuttaa. 
 Nämä keskitetyn päätöksenteon piiriin, 
ja toisaalta organisaation esimiesten pää-
töksenteon piiriin kuuluvat asiat, voidaan 
suunnitella ja sopia esimerkiksi jo etukä-
teen tehdyissä organisaation kriisinhallin-
tasuunnitelmissa tai -ohjeissa. Tutkimuk-

sessa ilmeni, ettei tällainen suunnitelma 
-malli ole välttämättä integroitunut osaksi 
organisaatioiden rutiinijohtamista. 
 Johtamismielessä kriisitilanteen no-
pean ja tehokkaan ratkaisemisen kan-
nalta oleellista on, itse kriisiin välittö-
mästi liittyvän tiedon lisäksi, se tieto, 
joka on saatu ja kerätty ennen kriisiä. 
Vaikka kriisi yleensä aina yllättää, ei se 
tarkoita, että kriisijohtaminen alkaa vas-
ta kriisin tapahduttua, kriisijohtamisessa 
siirrytään tuolloin vain eri toimintavai-
heeseen (Seeck 2009, 5). Flink, Reiman 
ja Hiltunen (2007, 168) toteavat, että 
mitä aikaisemmin mahdollinen kriisi 
huomataan ja raportoidaan, sitä parem-
mat mahdollisuudet on sen negatiivis-
ten vaikutusten ehkäisemiseksi. 
 Mahdollisten kriisien tunnistaminen ja 
raportointi edellyttävät ainakin kolmea 
asiaa organisaatiossa: oikeiden ihmisten 
vastuuttamista tunnistamisesta, proses-
sia, jolla tunnistetut asiat saadaan suo-
raan ja oikeellisina asiasta vastuussa 
olevien henkilöiden työpöydälle päällim-
mäiseksi sekä kulttuuria, jossa vääristä 
hälytyksistä ei rangaista vaan palkitaan. 
 Kriisitilanteisiin voidaan varautua ja 
näin osaltaan vähentää niiden toteutu-
misen todennäköisyyttä. Jotta kriisejä 
voidaan ennakoida ja riskejä määritellä, 
tulee ne myös tavalla tai toisella tunnis-
taa. Mikään tunnistus- ja toimintamalli 
ei kuitenkaan toimi tehokkaasti kriisin 
merkkien tunnistamiseksi, elleivät or-
ganisaation jäsenet ole valmiita soitta-
maan hälytyskelloja kriisin havaittuaan 
(Flink & Reiman & Hiltunen 2007, 169).
 Voimakas tiedottamisen tarve on niin 
ikään kriisijohtamiselle ominaista. No-
peuden lisäksi annetun tiedon tulisi olla 

On tärkeää ymmärtää autoritäärisen, eristäytyvän johtamistyylin vaarat ja soveltumattomuus menestyksekkääseen 
ihmisten johtamiseen nykyaikaisissa organisaatioissa.
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myös rehellistä. Asianosaiset haluavat 
tietoa siitä, mitä on tapahtunut, miten 
asia vaikuttaa heihin ja miten he voi-
vat suojautua mahdollisilta vahingoilta. 
(Seeck 2009, 15.) Kriisitilanteessa vies-
tittäessä on tärkeää ottaa huomioon se, 
että henkilöstön vastaanottokyky saattaa 
olla eri tasolla kuin normaalitilanteissa. 
Henkilöstö saattaa myös reagoida poik-
keavasti normaalitilanteisiin verrattuna. 
 On myös huomioitava ihmisten vä-
lisen luottamuksen tarpeen korostu-
minen kriisitilanteessa. Ihmisten joh-
tamisen onnistumisen kannalta tärkeä 
käytännön keino on jalkautua organisaa-
tioonsa kriisin aikana ja osoittaa tällä 
tavalla kuuluvansa samaan joukkoon ja 
näin ollen motivoida henkilöstöä tälläkin 
tavalla. On tärkeää huolehtia henkilös-
tön tiedonsaannista ja mahdollisuuksien 
mukaan heidän mukaan ottamisestaan 
jossain vaiheessa kriisiä asioiden pohti-
miseen ja työstämiseen. Tämä on tärke-
ää erityisesti kriisin jälkeisissä toimissa. 
 Kriisi tulee analysoida ja selvittää 
niillä oikeilla johtamisen tasoilla, missä 
organisaation toimintaa tulisi kehittää. 
Tähän prosessiin tulisi mahdollisuuksi-
en mukaan liittää henkilöstö mukaan. 
Tavoitteita on syytä painottaa ja keskit-
tyä organisaation tavoitteiden kannal-
ta oleelliseen toimintaan. Seuraaviin 
kriiseihin pystytään näin varautumaan 
paremmin ja suunnittelemaan kriisitoi-
mintaa mahdollisimman valmiiksi etukä-
teen. Kriisin jälkeen johtamisessa pitää 
panostaa kriisistä elpymiseen ja toimin-
nan normalisointiin kriisistä oppineena.
 Onnistuneen kriisijohtamisen perus-
teet luodaan organisaation arkipäiväisen 

toiminnan aikana rutiinitilanteissa. Kriisi-
tilanteen onnistunut hallinta vaatii kriisin 
syvimmän olemuksen, ja sen johtami-
selle asettamien vaatimusten mahdol-
lisimman hyvää ymmärrystä. Kriisitilan-
teessa johtaja tarvitsee oikeata tietoa, 
kykyä sekä vahvaa uskoa itseensä ja 
arvoihinsa. Johtajan tulisi nähdä kriisi 
myös mahdollisuutena, ja hänen tulisi 
kyetä viestimään tämä organisaatiolleen.

Ihmisten johtaminen 
näkökulmana organisaation 
kriisitilannejohtamisessa

Huonon ihmisten johtamisen tuottamia 
taloudellisia menetyksiä voidaan vain ar-
vailla, mutta oletettavaa on, että ne ovat 
kaikkine ilmenevine muotoineen erittäin 
merkittäviä. Kriisitilanteessa hyvän ja 
taitavan ihmisten johtamisen merkitys 
kasvaa organisaation selviytymisen kan-
nalta merkittäväksi menestystekijäksi. 
Tutkimuksen perusteella tiedämme, min-
kälaiset vaatimukset organisaation kriisi-
tilanne asettaa yleistasolla johtamiselle. 
Kun näiden pohjalta lähestytään empiiri-
sen tutkimuksen tuloksia, voimme tehdä 
johtopäätöksiä ihmisten johtamisen kan-
nalta oleellisimmista tekijöistä organisaa-
tion kriisitilanteissa. 
 Hyvällä ihmisten johtamisella tarkoi-
tetaan tässä yhteydessä eri tilanteiden 
vaatimusten mukaan räätälöityvää, kul-
loinkin tehokkaimmin vaikuttavaa ja pit-
käjänteistä, henkilöstön organisaation 
voimavarana tunnistavaa johtamista. 
Sillä luodaan organisaatioon luottamuk-
sellinen ja toisia arvostava hyvä henki, 
sekä organisaation arvoja noudattava ja 

sen toiminnan päämääriä tavoitteleva 
kulttuuri. 
 Hyvä ihmisten johtaminen luo osal-
taan henkilöstölle vahvan motivaation 
ja korkean sitoutumisen asteen. Näiden 
tekijöiden avulla organisaatiolla on hy-
vät mahdollisuudet selvitä yhteistoimin 
vaikeistakin haasteista. Hyvä ihmisten 
johtaminen mahdollistaa myös yksilö-
tasolla toiminnan jatkamisen parhaal-
la mahdollisella tavalla, ja omaa täten 
oleellista yhteiskunnallistakin merkitys-
tä. Se luo osaltaan merkittävät perus-
teet organisaation selviytymiselle yli-
päänsä ja erityisesti sen kehittymiselle 
entistä paremmaksi toimijaksi kriisin 
jälkeen. Hyvä ihmisten johtaminen kan-
nattaa ja se luo selkeän pohjan onnistu-
neelle kriisijohtamiselle. 
 Tutkimuksen perusteella voidaan pää-
tellä, mitä kriisitilanne vaatii johtajalta 
ihmisten johtamisen näkökulmasta ja 
mitkä näistä vaatimuksista ovat onnis-
tuneen kriisijohtamisen kannalta mer-
kittävimpiä. Edelleen on todettavissa, 
mitkä tekijät muodostavat onnistuneen 
kriisijohtamisen ”selkärangan”. Johta-
jien ja henkilöstön sekä tilanteiden ja 
organisaatiokulttuurien erilaisuus ei kui-
tenkaan mahdollista sellaista johtamis-
toimien listausta, jota toteuttamalla voi-
taisiin jokaisessa tilanteessa toimia aina 
yhtä menestyksekkäästi. Tätä ei myös-
kään tavoiteltu tässä tutkimuksessa.
 Tutkimuksen perusteella on nähtävis-
sä, että vaikka toimintaympäristö muut-
tuu, pystytään hyvällä ihmisten johtami-
sella ja ylipäänsä samoihin periaatteisiin 
ja arvoihin perustuvalla johtamistoimin-
nalla toimimaan menestyksekkäästi eri 

Kriisitilanteessa päätöksentekovaltuuksia on siirrettävä ajoissa operatiivi-
selle tasolle, sillä siellä on ensikäden tieto tapahtumien kulusta.
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tilanteissa. Haasteena johtamisessa on 
lähinnä näiden vaatimusten ja tekijöiden 
tiedostaminen, ymmärtäminen sekä ky-
vystä soveltaa samoja periaatteita erilai-
siin tilanteisiin. 
 Tutkimuksen perusteella voidaan pää-
tellä, että kriisijohtamisen elementit ovat 
määriteltävissä ja sovellettavissa rajaa-
matta niitä mihinkään tiettyyn organisaa-
tioon, yritykseen tai toimialaan. Teoria- ja 
empiirisen tutkimuksen perusteella ei 
tässä mielessä ole osoitettavissa merkit-
täviä eroja esimerkiksi erilaisten organi-
saatioiden tai toimialojen välillä.

Tietoa on, käytäntö ontuu

Työelämän kiireinen arki ei viime kädes-
sä aina suosi hyvää ihmisten johtamis-
ta ja sen perusteella tehtyjä ratkaisuja. 
Organisaatio ja sen johtaminen sekä 
toimintakulttuuri saattaa olla sairas sii-
nä missä sen yksittäiset jäsenetkin. Jos 
organisaatiokulttuurissa suositaan ”ko-
vaa johtamista” sen epäkypsässä mer-
kityksessä, siellä vallitsee johtajakes-
keinen hierarkkinen johtamiskulttuuri ja 
organisaation arvot ovat lisäksi vääristy-
neet, ei sen syövereistä esiin noussut 
esimiesaineskaan voi olla toimintakult-
tuurin vastaista näkemystä edustavaa.
 Kriisissä päätöksentekoa voi myös 
ohjata ajatus, että pelastetaan se mitä 
voidaan, eikä tarkoitus edes ole ottaa 
kriisin aiheuttamaa haastetta vastaan 
muuta kuin henkilökohtaisella tasolla. 
 Kriisitilanteissa, tietenkin kriisin luon-
teesta riippuen, suositaan helpommin 
taloudellisiin aspekteihin perustuvaa 
päätöksentekoa, jonka vaikuttavuutta 
on totuttu muutenkin seuraamaan ja eri 

toimintavaihtoehtojen tulokset saadaan 
laskettua nopeasti. 
 Hyvän ihmisten johtamisen hyötyjä 
taas ei välttämättä pystytä niin nopeasti 
ja yksiselitteisesti mittaamaan. Organi-
saation ihmisten johtamisen tasokkuut-
ta voidaan mitata esimerkiksi tarkaste-
lemalla 
• Henkilöstön vaihtuvuutta
• Poissaoloja
• Ylityö- ja liukumastatistiikkaa  
• Työtyytyväisyyttä
• Esimiesarvioita
• Kehityskeskusteluissa esille tulleita 

asioita
• Yrityksen taloudellisia tunnuslukuja.

Tulosten asianmukainen tutkiminen ja 
analysointi on tärkeää. Liian pinnalliset 
johtopäätökset ja ohjaustoimet saatta-
vat ajaa organisaation esimiestoimin-
nan kriisiin. Huonoa palautetta saanut 
esimies ei välttämättä ole syyllistynyt 
huonoon johtamiseen, vaan juurisyyt 
voivat olla kyseisen organisaation vää-
ristyneessä toimintakulttuurissa. Tavoit-
teellisen johtamisen kannalta korostuu 
organisaation tuntemus ja mittausten 
tulosten huolellinen analysointi.
 Taloudellisten tunnuslukujen valossa 
voidaan tarkastella myös ihmisten joh-
tajuuden menestyksellisyyttä. Niiden 
perusteella tehtävät johtopäätökset ih-
misten johtamisen onnistumisesta eivät 
kuitenkaan ole yksiselitteisiä. Tutkimuk-
sen perusteella on kuitenkin todettavis-
sa, että ihmisten hyvä johtaminen tuot-
taa organisaation hyvinvoinnin kautta 
hyviä tuloksia, jotka ovat varsin selvästi 
nähtävissä, jos johdolla vain halua ja ky-
kyä on.

Suosituksia hyvään suomalaiseen 
ihmisten johtamiseen

Kirjallisuustutkimuksen, empiirisen tutki-
muksen ja kirjoittajan oman kokemuksen 
perusteella voitiin määritellä hyvään ih-
misten johtamiseen liittyviä näkemyksiä, 
joita kirjoittaja näkee tärkeiksi tuoda esiin 
tukemaan esimiehiä heidän pyrkimyksis-
sään kohti hyvää johtamista niin organi-
saation kriisi- kuin rutiinitilanteissakin.
 Eräs johtajan tärkeimpiä ominaisuuk-
sia on kyky olla oma itsensä. Omana 
itsenään pystyy kohtaamaan erilaiset 
johtamisen haasteet menestyksekkääm-
min, kuin kuviteltujen tai asetettujen 
odotusten mukaista roolia näyttelemällä. 
Älä esitä mitään, mitä et todellisuudes-
sa ole. Näytteleminen ja ”roolin vetä-
minen” tulkitaan nopeasti epäaitoudek-
si, joka herättää epäluuloisuutta; Missä 
muussa asiassa valehdellaan? Luotta-
musta ei synnytetä asianomaisten välille 
näyttelemällä. Vaativassa tilanteessa roo-
li pettää ja menetät kasvosi.
 Ymmärrä tehtäväsi, vastuusi ja paik-
kasi. Älä yritä tehdä itse kaikkea, vaan 
käytä organisaatiosi osaamista ja dele-
goi tarkoituksenmukaisesti. Älä ala te-
kemään alaistesi ja kollegoidesi töitä, 
vaan vaadi, että kaikki tekevät osansa. 
Organisaation jokaisella jäsenellä on, tai 
ainakin pitäisi olla, määritelty tehtävän-
sä ja esimiesten tulee ”auttaa, neuvoa 
ja palvella”, mutta myös vaatia henkilös-
töltä tehtävien mukaisia toimia. Johta-
jan tai esimiehen tehtävänä ei ole olla 
”joka alan asiantuntija” johtamispyrami-
din huipulla.
 Täydellistä päätöstä ei ole olemas-
sa. Pahinta on, jos päätöksiä ei synny 

Onnistuneeseen päätöksentekoon tarvitaan oi-
keata tietoa ja kyvykkyyttä ylipäänsä päätöksen-
tekoon ja tätä myötä vastuunottoon, sekä kykyä 
mitoittaa ja ajoittaa toimenpiteet oikein.
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lainkaan. Jos olet päätöksesi jälkeen 
väärässä, korjaa tilanne. Päätöksen voi 
myös muuttaa. Pyri analysoimaan tilan-
ne ja mahdolliset seuraamukset riittä-
vän perusteellisesti ennen päätöksiäsi. 
Oikea tilannekuva mahdollistaa oikeat 
päätökset. Kuuntele etenkin haasta-
vissa tilanteissa myös muita. Keskity 
olennaiseen myös päätöksenteossasi 
ja muista, että jokaisella päätöksellä tu-
lee olla asianmukaiset ja jälkitarkastelua 
kestävät motiivit.
 Kasva, nouse ja pysyttele organisaati-
ossasi mahdollisesti vellovien pinnallis-
ten arvojen ulottumattomissa. Älä lähde 
mukaan sellaisiin hölmöilyihin, joiden 
tiedät loppujen lopuksi olevan väärin. 
Älä sorru ala-arvoiseen käyttäytymiseen 
ja esimiehelle sopimattomaan erivapa-
uksien ottamiseen. Pyri muistamaan, 
että sinua seurataan ja olet esimerkki 
muille, tässä kuitenkaan liioittelematta 
(vapaa-aikasi kuuluu sinulle). 
 Älä korosta asemaasi, se on muuten-
kin selvää organisaatiossasi. Jos näin 
ei kuitenkaan jostain syystä ole, käytä 
ammattitaitoasi ja kyvykkyyttäsi sen il-
maisemiseen.
 Liiku organisaatiosi keskuudessa ja 
käyttäydy itsellesi luontevasti, näin vies-
tit alaisillesi olevasi yksi heistä, eten-
kin kriisin vaikeina hetkinä. Älä yritä olla 
”parempi” kuin muut, kun et kuiten-
kaan sitä viime kädessä ole.
 Anna tunnustus niille, kenelle se 
kuuluu. Palkitse alaisiasi hyvistä suori-
tuksista, mutta muista siihen kuuluvat 
velvollisuudet ja mahdollisesti sovitut 
pelisäännöt. Älä koskaan nosta ketään 
toisten yläpuolelle todellisten tulosten 
kannalta toisarvoisten tekijöiden, kuten 
ystävyyden takia. 
 Älä moiti alaisiasi esimiehillesi tai 
kollegoillesi ja mene alaistesi epäonnis-
tumisien taakse. Jos epäonnistut, niin 

mene itseesi ja korjaa tilanne ottamalla 
opiksesi. Näin pääset jatkamaan entis-
tä vahvempana osaajana. Jos alaisesi ei 
onnistu tehtävässään, yrittäkää yhdessä 
löytää syy siihen rakentavasti. Jos hän 
ei onnistu yhdessä päätetyistä korjaa-
vista toimenpiteistä huolimatta, mietti-
kää yhdessä uusi tehtävä organisaati-
ossa. Älä hyväksy huonoja suorituksia, 
mutta muista, että jokainen tarvitsee 
toisenkin mahdollisuuden. Et itsekään 
onnistu kaikessa. 
 Kun menet uuteen organisaatioon tai 
tehtävään uutena esimiehenä, älä lähde 
vuolaasti esittelemään, ainakaan joka 
foorumissa, millaisia saavutuksia olet 
aikaisemman uran aikana saavuttanut. 
Niitä ei jaksa kukaan kauaa kuunnella. 
”Kannukset” pitää tienata aina uudel-
leen. Keskustele ihmisten kanssa ja 
suhtaudu heihin luonnollisesti asemaan 
katsomatta. Saat samalla palautetta 
toiminnastasi monin eri tavoin. Kun et 
kuitenkaan tiedä uutena organisaation 
jäsenenä kaikkea, kysy muilta. Jos joku 
siitä älähtää, kertoo henkilöstön käytös 
nopeasti, mikä on organisaation toimin-
takulttuuri.
 Ole kova johtaja ennen kaikkea itse-
äsi kohtaan. ”Kovaa johtamista” ei to-
dellisuudessa ole ”stalinismi”, vaan se, 
että kohtaa vaikeat tilanteet omana it-
senään eikä pakoile vastuitaan. Jos jou-
dut osaksi huonoa johtamiskulttuuria, 
pyri itse toimimaan oikein. Jos sinua ei 
silti hyväksytä, etsiydy muualle, jossa 
asennettasi ja osaamistasi arvostetaan. 
Ole rehellinen itsellesi ja muille.
 Kehitä itsetuntoasi ja usko itsee-
si. Älä luovu hyvistä periaatteistasi 
missään tilanteessa. Tutki reaktioitasi 
erilaisissa tilanteissa ja yritä selvittää it-
sellesi, miksi reagoit niin kuin reagoit. 
Älä eristäydy vaikeissa tilanteissa, ku-
ten kriisissä, vaan pyri hyödyntämään 

laajasti yhteistyön luomaa voimaa ja or-
ganisaation voimavaroja.

”Johtajan vastuu on jakamaton”.
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Silpoutunut sääri, reikä rintake-
hässä, matala verenpaine, kor-
kea syke ja vaivalloinen hengi-
tys. Liikenneonnettomuudessa 
loukkaantuneen potilaan luokse 
saapuu ensimmäisenä poliisipar-
tio. Potilas on menettänyt paljon 
verta ja vain vasen puoli rintake-
hästä liikkuu. Poliisipartion jäsen 
asettaa sääreen kiristyssiteen ja 
putken potilaan sieraimeen  var-
mistamaan hengitystiet. Tämän 
jälkeen tarkistetaan rintakehän 
haavat ja kiinnitetään tarvit-
tavat sidokset. Potilaan nilkka 
on enää muutamasta kohdas-
ta kiinni silpoutuneessa sääres-
sä, joten nilkka tuetaan liikku-
mattomaksi ja haavat peitetään 
sitein. Tämän jälkeen potilaan 
tilaa seurataan kunnes ensi-
hoitohenkilöstö saapuu paikal-
le ottamaan vastuun potilaasta. 

Edellä kuvattu potilas oli yksi Sotilas-
lääketieteen keskuksen simulaatiokes-
kuksen viidestä nukesta. Simulaattori-
nukkeja on käytetty Puolustusvoimissa 
normaali- ja poikkeusolojen kenttä-
lääkinnän koulutukseen jo lähes kym-
menen vuotta. Niitä voidaan käyttää 
sekä maastossa että simulaatiokes-
kuksen kahden studion sisätiloissa.  
Nukke saadaan reagoimaan tehtyi-
hin hoitotoimenpiteisiin ohjaamalla 
sen elintoimintoja tietokoneen avul-
la. Nukelle voidaan maskeerata eri-

Simulaattorilla parempia 
valmiuksia ja tehokkuutta 
viranomaisyhteistyöhön

laisia, jopa vertavuotavia vammoja. 
Nuken ääntelyn tai puheen tuottaa si-
mulaatiokouluttaja, mikrofonin kautta.  
Studioon voidaan luoda mm. liikenne-
onnettomuuksia, taistelukentän olosuh-
teita tai vaikka poliklinikkaympäristöä. 
Voimme käyttää harjoitusaseita ja simu-
laatioräjähteitä sekä sääolosuhteita voi-
daan muokata. Studioon saadaan vesi- 
ja lumisadetta, tuulta, sumua ja savua.

Uudet tilat toimivat

Ensimmäiset koulutukset Riihimäen uu-
dessa simulaatiokeskuksessa järjestettiin 
helmikuussa 2015. Simulaatiokeskuksen 
tilasuunnittelu oli käynnistynyt jo lähes 
kaksi vuotta aikaisemmin. Vanhat tila-
mme Lahdessa olivat ahtaat eikä niitä 
oltu suunniteltu näin laajaan simulaatio-
käyttöön. Saimme osallistua uusien tilo-
jen suunnitteluun yhteistyössä Raken-
nuslaitoksen kanssa. Ykköstoiveemme 
oli monimuotoisuus, ja nyt tilat ovatkin 
muokattavissa ja riittävän isot.
 Muita vastaavia simulaatiostudioita 
ei Suomessa ole, mutta potilassimu-
laattoreita on käytössä esimerkiksi sai-
raaloissa ja oppilaitoksissa.  Seuraava 
askel kehityksessä on ns. synteettinen 
simulaattori, joita on käytössä jo mm. 
Yhdysvalloissa. Tällä tarkoitetaan nuk-
kea, jolla on tarkasti mallinnetut elimet, 
lihakset ja verenkierto.
 Vuosittain Sotilaslääketieteen keskuk-
sen Erityisasiantuntijayksikköön kuu-
luvassa Simulaatiokeskuksessa Riihi-

mäellä käy koulutettavana noin 1 000 
henkeä. Koulutettavat ovat Puolustus-
voimien tarvitseman koulutuksen lisäksi 
kriisinhallintatehtäviin lähteviä lääkinnän 
ammattilasia. Koulutusta annetaan pal-
jon myös viranomaisyhteistyökumppa-
neille kuten poliisin, Rajavartiolaitoksen 
ja sairaanhoitopiirien henkilökunnalle. 

Monipuolista yhteistyötä

Viranomaisyhteistyö eri organisaatioi-
den kanssa tarjoaa kaikille osapuolille 
hyvän tilaisuuden oppia uutta ja tutus-
tua uusiin välineisiin ja menetelmiin. 
Yhteistyö ja harjoitukset mm. poliisin 
kanssa on kehittänyt perustaistelijoille 
annettavaa taisteluensiapua puolustus-
voimissa sekä ensivastetoimintaa po-
liisissa sekä yhtenäistänyt välineistöä 
puolustusvoimien ja poliisin kesken. 
Tämän laatuinen yhteistyö helpottaa 
lääkinnän parissa tehtävää tutkimus- ja 
kehitystyötä. 
 Pelastuslaitoksille ja sairaanhoitopii-
reille annettavan koulutuksen vastapai-
noksi saamme mm. mahdollisuuden 
kehittää ammattitaitoamme siviiliensi-
hoidossa ja sairaaloissa. Viranomaisyh-
teistyön merkeissä Sotilaslääketieteen 
Keskus saa myös arvokasta palautetta 
ja opetusapua terveydenhuollon huippu-
ammattilaisilta.
 Yhteistyökumppanit laajasti eri yhteis-
kunnan osa-alueilta vaativat myös simu-
laatiokouluttajilta laaja-alaista osaamis-
ta. Englanninkieliset raportit, erilaiset 
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kutsu- ja tehtäväkoodit, lisäapupyynnöt 
ja kotimaiset ja ulkomaiset paikannimet 
räsähtelevät jatkuvasti simulaatiokes-
kuksen radioverkossa. 
 Koulutettavat ryhmät toimivat omilla 
välineillään, käyttävät erilaisia taktiikoi-
ta ja työskentelevät erilaisissa ympäris-
töissä. Myös työskentelyä mahdollisesti 
uhkaavat ongelmat vaihtelevat ajoneu-
voista henkilöihin sekä epäluotettaviin 
teknisiin laitteisiin. Poliisin toiminnassa 
lääkinnälliset toimenpiteet ovat yksin-
kertaisempia kuin esimerkiksi päivystä-
vän lääkärin toimenpiteet sairaalan päi-
vystyksessä. Sen sijaan tilanteet,  jois-
sa poliisi joutuu lääkintätaitojaan käyttä-
mään ovat huomattavasti haastavampia 
ja vaikeammin hallittavia.  Sairaanhoi-
topiirien harjoituksissa taas tilanteet ja 
hoitotoimenpiteet viedään todella pitkäl-
le, jolloin kouluttajilta vaaditaan myös 
syvällistä lääketieteen osaamista. Si-
mulaatiokouluttajien tulee tuntea hyvin 
kohderyhmä ja heidän toimintatapansa 
sekä välineensä kyetäkseen luomaan 
todenmukaisen harjoitteen.

Monenlaisia tavoitteita

Simulaatiokeskuksen kouluttajat alkavat 
valmistella kutakin koulutusta jopa kuu-
kausia etukäteen. Valmisteluun kuuluu 
mm. koulutettavan ryhmän teoriatieto-
jen, kokemuksen, taitojen ja käytettä-
vissä olevien välineiden kartoitus. Lisäk-
si analysoidaan ympäristö, jossa ryhmä 
todellisuudessa toimii. Tämän jälkeen 
määritellään oppimistavoitteet yhdes-
sä koulutettavan joukon yhteyshenkilön 
kanssa. Kaikissa harjoituksissa on sekä 
teknisiä että ei-teknisiä tavoitteita.
 – Teknisillä tavoitteilla tarkoitetaan 
käytännön taitojen, esim. tietyn vam-
man hoitotoimenpiteiden oppimista. Ei-
teknisillä puolestaan kommunikaatioon, 
ryhmätyöhön tai johtamiseen liittyviä 
tavoitteita. Jälkimmäisetkin ovat tärkei-
tä, sillä vaikka koulutettavat tuntevat 
yleensä toisensa etukäteen, he eivät 
välttämättä tunne toistensa tapoja toi-
mia ja reagoida erilaisissa tilanteissa.
 Tämän jälkeen laaditaan tarkempi 
koulutusohjelma. Tyypillinen koulutus 
kestää 3–5 päivää, joten koulutuksen 
loppupuolella näkyy myös harjoituksen 
rasitus. Kaikki harjoitukset videoidaan, 
jotta niitä voidaan analysoida jälkikäteen 
yhteisessä palautetilaisuudessa.
 Harjoituksen jälkeisessä palaute-
tilaisuudessa koulutettavat arvioivat 
omaansa ja toistensa toimintaa video-
nauhoitteen avulla. Kouluttajan rooli on 
tässä vaiheessa lähinnä ohjata keskus-
telua ja muodostaa sekä ohjata ryh-
mälle lääkinnällisesti oikea toimintatapa 
omaan toimintaympäristöönsä.

TEKSTI:
Vastaava Simulaatiokouluttaja
Kenttäsairaanhoitaja Jussi Leistiö
Sotilaslääketieteen Keskus, 
Erityisasiantuntijayksikkö
Ensihoito- ja simulaatiosektori
 
Hallintopäällikkö Kapteeniluutnantti 
Mikko Terä VEKTERVAS
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Logistiikkaupseerin numerossa 3/2015 
ollut kauluslaatta-aiheinen artikkelini 
poiki mielenkiintoisen yhteydenoton, 
jonka avulla pääsin muutaman harvi-
naisen kauluslaattatarinan jäljille. Majuri 
(evp.) Seppo Tuomi Nurmijärveltä ker-
toi eläinlääkintäkenraalimajurin kaulus-
laattojen metsästyksestä ja antoi vinkin 
sotatuomari Hannu Kauppalasta.

Mistä eläinlääkintä-
kenraalimajurille laatat?

Puolustusvoimien ylieläinlääkäri on 
yleensä ollut everstin arvoinen erikoi-
supseeri, mutta eläinlääkintäeversti 
Matti Waris ylennettiin eläinlääkintä-
kenraalimajuriksi 6.12.1989. Everstiksi 
hänet ylennettiin jo 38-vuotiaana vuon-
na 1968, joten hän oli pitkään valtakun-
nan vanhin eversti ylennyspäivämäärällä 
mitaten. 
 Silloinen kapteeni Seppo Tuomi pal-
veli toimistoupseerina Pääesikunnan 
ympäristönvalvontatoimistossa ja eläin-
lääkintäeversti Waris oli hänen esimie-
hensä.
 – Tieto Wariksen ylennyksestä tuli 
meille noin viikkoa ennen ja sain käs-
kyn hommata esimiehelleni uutta arvoa 

Kauluslaatat vaikka Intiasta
– Harvinaiset kauluslaatat eivät 
ole Talousvarikolla hyllytavarana 
Seppo Simola

vastaavat kauluslaatat.
 Kun eläinlääkintäkenraaleita ei ollut 
valtakunnassa ollut kymmeniin vuosiin, 
niin keltapohjaisia erikoisupseerikenraa-
limajurin kauluslaattoja ei totisesti ollut 
Talousvarikolla hyllytavarana. 
 – Organisointikykyinen toimistoup-
seeri hankkii esimiehelleen kauluslaatat 
vaikka Intiasta, kertoo Tuomi pilke sil-
mäkulmassaan.
 Esimiehelle tarvittiin uudet kauluslaa-
tat viikon sisällä, mutta Talousvarikko 
myi ei-oota.
 – Kyllähän laatat luvattiin teettää, 
mutta toimitusaika olisi ollut niin pitkä, 
että esimieheni olisi jo ehtinyt eläkkeel-
le ennen sitä. Hänellä oli ylennyksen 
jälkeen palvelusaikaa jäljellä vain muuta-
ma kuukausi.
 Vaan eipä hätää. Kapteeni Tuomi oli 
juuri matkoille lähdössä.
 – Kenraalilaatat kuulemma tehtiin 
tuolloin Pakistanin Sialkotissa käsityönä. 
Olin juuri lähdössä yksityismatkalle Inti-
aan sekä Pakistaniin, ja ajattelin tuoda 
uudet laatat tuliaisina.
 Tuomen matkakohde Karachi oli kui-
tenkin aivan toisella puolen Pakistania, 
joten Sialkotin koukkaus jäi tekemättä 
kun piti jo ehtiä takaisin Intiaan.

 – Delhiin palattuani minulla oli kolme 
päivää aikaa taikoa jostakin lupaamani 
laatat. Taksikuski onneksi tiesi sopivia kä-
sityöpajoja Delhin vanhassa kaupungissa.
 Tuomi oli varannut malliksi mukaan 
tavalliset ye-kenraalimajurin kauluslaa-
tat sekä eläinlääkintäkapteenin keltaiset 
kauluslaatat värimalliksi oikeaa verkaa 
varten.
 – Oikeansävyinen verka löytyi kan-
gaskaupasta, mutta laattojentekijä epäi-
li, että kolme päivää ei ehkä riittäisi. 
Kun kävi ilmi, että tarvittiin vain kaulus-
laatat eikä leijonia, niin laatat valmistui-
vat päivässä.
 Tuomen reissun aikana tuore eläin-
lääkintäkenraalimajuri oli ehtinyt saada 
huollon siniset erikoisupseerikenraali-
majurin kauluslaatat, joissa oli eläinlää-
kinnän ammattimerkki eli kiemuroiva 
käärme. Huollon sininen verka on sa-
maa sävyä kuin ilmavoimien verka, jo-
ten sinisiä erikoisupseerikenraalin laat-
toja löytyi Talousvarikolta helpommin.
 – Luovutin Intiassa teettämäni kel-
taiset laatat kenraalimajuri Warikselle, 
mutta hän ei enää tainnut ottaa niitä 
käyttöön, koska jäi kohta eläkkeelle.

Sotatuomarin laatat vaikea rasti

Varatuomari Hannu Kauppala (s. 1946) 
aloitti Rovaniemen sotaoikeuden pu-
heenjohtajana vuonna 1976. Päätoimi-
sesti hän hoiti Lapin tuomiokunnan, sit-
temmin Lapin käräjäoikeuden käräjätuo-
marin virkaa. 
 Rovaniemen sotilaspiirin päällikkö, 
eversti Aake Sissala, ehdotti Kauppalal-
le virkapuvun käyttöä edeltäjien tapaan.
 – Lupasin käyttää virkapukua varus-
kunnan tilaisuuksissa, kuten sotilasva-
laa vastaan ottaessani. Oikeuden istun-
noissa en ollut sitä valmis käyttämään, 
sillä kyseessä on riippumaton erikois-
tuomioistuin. 
 Puvun m/58 tilausprosessi alkoi poh-
timalla sotatuomarin arvon rinnastumis-
ta sotilasarvoihin. 
 – Rinnastusta taidettiin kysyä Tasaval-
lan presidentin kansliasta asti. Tulkinta 
oli, että sotatuomari on everstiä van-
hempi, mutta kenraalimajuria nuorem-
pi. Prikaatikenraalin arvoa ei Suomessa 
vielä ollut.
 – Sitten kolmimiehinen raati pohti Ta-
lousvarikon vaatetusosaston päällikön 
johdolla, minkälaiset lauluslaatat sota-
tuomarilla kuuluisi olla. 

(Seppo Simola): Varatuomari Hannu Kauppala muisteli sotatuomariaikojaan haastattelussa 
Helsingin Suomalaisella Klubilla.
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 Sotaoikeuden toimialaväri muistutti ye-
värä, joten kauluslaatat saatiin purkamal-
la ye-everstin kauluslaatasta havunoksa-
kuviot kulmista pois. Arvomerkiksi kiin-
nitettiin oikeuden vaakamiekka-symboli. 
 Seuraavaksi pohdittiin päällystakin 
arvomerkkilaattoja. Kauppalalle olisi 
käynyt merkitönkin takki, mutta hän 
ehdotti sotilasvirkamiehen hihalaattoja. 
Raadin mielestä ne eivät vastanneet 
rinnastusta ja se päätyi kahteen leve-
ään kaluunaan ilmeisesti huomaamatta 
yhtäläisyyttä kenttärovastiin.
 – Koppalakin lippaan olisi minulle 
määritellyssä asemassa kuulunut tam-
menlehväreunus, mutta sitä en halun-
nut. Lakki oli esiupseerin kullanvärisellä 
leukanyörillä mutta ilman lehviä. 
 Kauppala liikkui mielellään joukkojen 
mukana marsseilla, leireillä ja harjoituk-
sissa perehtyäkseen varuskunnan elä-
mään. Siksi tarvittiin kenttäpukujakin.
 – Minulle tilattiin Talousvarikolta sekä 
kevyt että sarkainen palveluspuku. Niitä 
hakiessani tulikin ongelma. Puvut olivat 
jo Pukutehtaan tiskillä, kun kokeneen 
oloinen rouva tempaisi ne pois ja sanoi, 
että laatat ovat aivan väärät.
 Kauppalan myymäläpäälliköksi arvele-
ma rouva poistui joksikin aikaa ja pala-
tessaan hänellä oli vuoden 1942 käs-
kylehti, jossa määriteltiin sotatuomarin 
laatat. Siihen vedoten rouva ilmoitti, 
että pukuihin teetetään nämä laatat 
ja herra tuomarin pitäisi vaihtaa laatat 
myös viiskasiin.
 – Ompelutin uudet laatat Sodankyläs-
sä myös viiskasiin. Uudet laatat olivat 
erikoiskenraalimallia, eli reunaa kiersi 
leveä kullanvärinen ommel, mutta laa-
tan kulmissa ei ollut havunoksia. Laa-
tan keskellä oli sotatuomarin havukuvio 
ja sen keskellä oikeuden vaakamiekka.
 Ammattisotilaat suhtautuivat ”erikoi-
seen kenraaliin” asiallisesti, mutta ou-
dot arvomerkit aiheuttivat hämmennys-
tä lähinnä varusmiehissä. Koomisilta-
kaan tilanteilta vältytty, kun varusmies-
johtaja yritti tehdä ilmoitusta erikoiselle 
sotaherralle.
 – Suhtauduin arvomerkkiasiaan neut-
raalisti. Näin pienen paikkakunnan kärä-
jätuomari tunnistettiin yleensä muuten-
kin. Mantteli päällä minua tosin joskus 
puhuteltiin herra kenttärovastiksi.
Sotaoikeudet muutettiin siviilioikeuksik-
si vuonna 1983, eikä Kauppala ei ole 
toiminut sotatuomarina enää pitkään 
aikaan, mutta kaikki kolme pukua ovat 
yhä tallella.
 – Harkitsen puvun lahjoittamista sekä 
Sotamuseoon että Jääkäriprikaatin pe-
rinnehuoneeseen. Yhden saa jälkipolvi.
 
Neljän leijonan kenraalit

Kaksikymmentä vuotta sitten Suomes-
sa tehtiin päivitys kenraalien arvoihin. 
Muutos astui voimaan 1.9.1995. Jär-
jestelmään tuli uutena prikaatikenraalin 
arvo, ja muut kenraalit saivat laattoihin-
sa yhden leijonan lisää. Neljän leijonan 
kauluslaattojen käyttöön otto ei ollut-
kaan aivan läpihuutojuttu. Tarvittiin pi-
tempi kauluslaatta, koska neljä leijonaa 
ei mahtunut kolmen leijonan laattaan.

(Hannu Kauppalan arkisto): Sotatuomari 
Hannu Kauppala ja ensimmäinen kaulus-
laattaversio vuonna 1977.

(Hannu Kauppalan arkis-
to): Sotatuomarin puku 
m/58, johon kiinnitettiin 
Pukutehtaan selvityksen 
mukaiset kenraalitason 
laatat.

(Seppo Simola): Majuri (evp.) Seppo Tuomi antoi 
haastattelun kotikirjastossaan.
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 Puolustusvoimain komentajana tuol-
loin toiminut kenraali Gustav Hägg-
lund muistelee:
 – Prosessi käynnistyi jo edellisen ko-
mentajan, amiraali Jan Klenbergin ai-
kana. Uudistustarpeen aiheuttivat yhä 
lisääntyvät kansainväliset kontaktit. 
Suomalaisten kenraalien arvomerkkijär-
jestelmä ei ollut oikealla tavalla rinnas-
teinen ulkomaisiin. 
 Talousvarikolle tuli jälleen ylimääräistä 
päänvaivaa erikoismallisista laatoista. 
 – Muistaakseni pitkät kenraalilaatat 
laatat tilattiin Kauko-Idästä. Käskin tilata 
niitä sen verran ylimääräisiä, että voisin 
luovuttaa uudet laatat myös aikaisem-
mille Puolustusvoimain komentajille. 
 – Muiden kenraalilaattojen kanssa ei 
ongelmaa ollutkaan, koska kolmeen lei-
jonaan asti laattoja löytyi Talousvarikon 
perusvalikoimasta. 
 Hägglundin edeltäjä Klenberg oli tie-
dustellut myös kenraali Lauri Sutelan 
mielipidettä kenraalien arvojärjestelmän 
uudistamiseen.
 – Sutela ei oikein lämmennyt ajatuk-
selle, mutta oli lopulta kehottanut Klen-

(Sami Wächterin arkisto): Kenraalimajurit Lasse Wächter ja Jussi Hautamäki Panssaridivisioonan perustamisen 50-vuotisjuhlassa Parolan-
nummella kesäkuussa 1992.

bergiä toimimaan, kuten parhaaksi nä-
kee. Muistaakseni Sutela ei pitänyt kii-
rettä oman univormunsa päivittämisellä.

Kaksi panssarikenraalia

Joskus kenraalit olivat omatoimisia kau-
luslaatta-asioissa. Vuodelta 1992 peräi-
sin olevassa valokuvassa kenraalimaju-
rit Lasse Wächter ja Jussi Hautamäki 
seuraavat Panssaridivisioonan 50-vuotis-
juhlaa Parolannummella. Molemmilla on 
paraatipuvussaan mustat kenraalimaju-
rin kauluslaatat.
 Nykyinen kenraaliluutnantti (evp.) 
Hautamäki muistaa hyvin tilanteen.
 – Halusimme kunnioittaa panssari-
joukkojen juhlaa käyttämällä aselajin 
kauluslaattoja. Meillä molemmilla on 
panssaritaustaa, joten mustat laatat oli-
vat looginen vaihtoehto ye-laatoille.
 Kenraali Wächer on toiminut Pans-
sariprikaatin komentajana ja kenraali 
Hautamäki Panssarivaunupataljoonan 
komentajana. Lisäksi he ovat palvelleet 
Panssariprikaatissa eri tehtävissä jo en-
nen komentajapestejään.

 Kenraali Wächerin poika Sami Wäch-
ter muisteli, että kenraalit olisivat var-
mistaneet aselajiväristen kenraalimaju-
rin kauluslaattojen käyttöoikeuden Pää-
esikunnasta asti.
 Aselajiväriset kenraalilaatat olivat 
tuolloin tuiki harvinaisia. Nykyisin pri-
kaatikenraalit käyttävät joukko-osaston 
komentajina joukkonsa mukaisia kau-
luslaattoja. Kaartin jääkärirykmentin ko-
mentaja, prikaatikenraali Pekka Toveri, 
on ehtinyt käyttää ye-värin lisäksi peräti 
kahden värisiä prikaatikenraalin kaulus-
laattoja. Kaartin jääkärirykmentissä hän 
käyttää vihreäpohjaisia laattoja ja aiem-
min Parolannummella ja Hämeenlin-
nassa palvellessaan hän käytti mustia 
laattoja. 
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Kamppi on Helsingin IV kaupun-
ginosa. Tämän päivän helsinki-
läisille ja muualta tulleillekin se 
on tuttu Kampin keskuksen suu-
resta ostoskeskuksesta, Forumis-
ta ja ehkä myös hotelli Tornista 
sekä Vanhasta kirkosta. On siellä 
paljon muutakin ja sotahistori-
an näkökulmasta kaupunginosa 
on kuin Helsingin varuskunta 
pienoiskoossa. Siellä on nimit-
täin ollut historian eri vaiheissa 
käytännössä kaikki sotilaalliseen 
elämään liittyvät paikat. Puhtaas-
ti sotahistorian kannalta Kampin 
varmasti tunnetuin paikka on Tu-
run kasarmi, josta tosin on jäl-
jellä enää vain yksi rakennus ja 
muuten tunnetuin on Vanha kirk-
ko puistoineen, mikä liittyy kau-
punginosan kaikkein vanhimpaan 
sotahistorialliseen aikaan.

Kampin sotahistoria 
1600-luvun lopulta vuoteen 
1914 – harjoitusalueesta 
useiden sotilaallisten 
toimijoiden kaupunginosaksi 
(Artikkelin osa 1)

Majuri Marko Maaluoto
Helsingin varuskunnan 
komendantti 2008-2013

Kampin aluetta tiedetään käytetyn aina-
kin 1700-luvulla sotaväen leiri- ja har-
joituspaikkana. Se toimi erityisesti ty-
kistön harjoitusalueena ja sai tuolloin 
nimen Campementsplatsen. Tykistöllä 
ammuttiin nykyisen Lasipalatsin kohdal-
ta Runeberginkadun tasalle. 1700-luvun 
puolen välin tienoilla Helsinkiin sijoi-
tettiin tykistökomppania ja se sai 1755 
oman hautausmaan Kamppiin lähelle 
nykyistä Vanhaa kirkkoa.
 Bulevardin ja Fredrikinkadun risteyk-
sen tienoille tiedetään haudatun sodan, 
ruton ja nälänhädän johdosta kuolleita 
jo 1690-luvulla. Suuren Pohjan sodan 
aikana 1710 alueelle haudattiin ruttoon 
kuolleita ja näiden joukossa oli myös 
sotilaita. Tautiin kuoli ylipäätään noin 
kolmas osa Helsingin alueella olleista 
ihmisistä. Näiltä ajoilta on peräisin Van-
han kirkon puiston yksi nimistä ”Rutto-
puisto”.  Vuonna 1741 maistraatti määräsi, että 

sotilaat on haudattava tälle Kampin hau-
tausmaalle. Siviilien hautaamisen myö-
tä alue laajeni pohjoiseen ja itään ollen 
suurimmillaan lähes joka suunnassa ny-
kyistä katujen rajaamaa aluetta laajem-
pi. Tultaessa vuoteen 1816 pitkän aikaa 
hoitamatta ollut ja erilleen jäänyt tykis-
tön hautausmaa liitettiin tähän. Tämän 
aikakauden viimeinen hautaus tapahtui 
1829 ja alue muutettiin puistoksi. Vanha 
kirkko valmistui vuonna 1826.
 Vanhan kirkon puistoon Bulevardin 
puolelle haudattiin 16.4.1918 Helsingin 
taisteluissa kaatuneista saksalaisista 
54 ja 19 suojeluskuntalaista haudattiin 
kolme päivää myöhemmin. Viimeisin 
hautaus tapahtui helmikuussa 1919, 
kun 19 Viron vapaussodassa kaatunutta 
helsinkiläistä haudattiin puiston Yrjönka-
dun puoleiseen reunaan. Itsenäisyyden 
alkuvuosikymmeninä Bulevardilla järjes-
tettiin vuosittain Vapaussodan muistoon 
liittyviä paraateja erityisesti 12.4., mutta 
myös 16.5. juhlittiin puolustusvoimia. 
Muistomerkeillä järjestetään vuosittain 
erilaisina merkkipäivinä seppeleenlasku-
tilaisuuksia, joista yhtenä esimerkkinä 
on Kaatuneitten muistopäivä.Kampin hautausmaa ja Vanha kirkko puistoineen (Ote kartasta vuodelta 1742)
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Suomen sota 1808–1809

Suomen sodan 1808-1809 taistelut ei-
vät koskettaneet Kampin aluetta, mut-
ta Viaporin antautumisen 1808 jälkeen 
Helsinkiin tuli paljon venäläistä sotavä-
keä. He majoittuivat kaupunkiin ja osa 
varmastikin myös Kamppiin. Tilanahtaus 
oli jatkuvaa, myös kulkutauteja oli ja so-
tilaiden liikkuminen vaurioitti siltoja.

Kaartin lasaretti

Suomen kaartin arvon ja etuoikeudet 
vuonna 1829 saaneen pataljoonan Carl 
Ludvig Engelin suunnittelema kasarmi 
valmistui osittain jo 1822 nykyiseen Kaar-
tin kaupunkiin. Näissä Kasarmitorin laidal-
la olevissa Kaartin kasarmina tunnetuissa 
rakennuksissa toimivat nyt puolustusmi-
nisteriö ja pääesikunta. Engelin suunnitte-
lema on myös vuonna 1827 valmistunut 
Suomen kaartin sotasairaala eli Kaartin 
lasaretti Kampissa lähellä Hietalahden to-
ria. Ennen tätä samassa paikassa oli ollut 
sotasairaala jo vuonna 1822.
 Kaartin lasarettia laajennettiin vuosina 
1881 ja 1884, jonka jälkeen korttelista 
tuli yhtenäinen. Lasaretin henkilöstö 
osallistui Suomen kaartin mukana aina-
kin Krimin sotaan 1854–1856 ja Turkin 
sotaan 1877–1878. Näiden sotien aika-
na sairaalassa jatkui normaali toiminta 
ja se oli erityisen kovilla hoitaessaan 
sodista palanneita sotilaita tai jos kau-
pungissa oli joku epidemia. Siellä hoi-
dettiin ainakin lavantautia, punatautia ja 
koleraa sairastaneita, potilaita kerrotaan 
myös olleen niin paljon, että osa piti si-
joitta telttoihin. Vuosina 1918-1936 Kaar-
tin lasaretissa toimi Sotilassairaala I eli 
Tilkka. Tällä hetkellä yhdessä lasaretin 
rakennuksissa toimii päiväkoti ja osa ta-
loista on tyhjillään.

Turun kasarmin rakentaminen 
1830–1830

Kampin sotahistorian ehkä keskeisin ja 
näkyvin paikka oli suuri Turun kasarmi. 
Nykyään tätä voi olla vaikea kuvitel-
la, koska kasarmista ja koko kasarmi-
alueesta on jäljellä vain sen talousra-
kennus. Turun kasarmin päärakennus 
ja talousrakennus valmistuivat 1833 
suunnittelijanaan eversti Burmeister, 
urakoitsijana oli oluen valmistamises-
taan paremmin tunnettu kauppias Ni-
kolai Sinebrychoff. Päärakennus oli 
aikanaan yksi Helsingin suurimmista 
rakennuksista. Kasarmialuetta laajennet-
tiin aivan 1. maailmansodan alkuun asti 
ja suurimmillaan se ulottui Malminka-
dulle asti käsittäen kymmeniä erilaisia 
rakennuksia.
 Turun kasarmi rakennettiin venäläis-
ten joukkojen tarpeisiin ja koko autono-
mian ajan siellä olikin vain lukuisa mää-
rä eri venäläisjoukko-osastoja tai niiden 
osia. Ensimmäinen sinne sijoitettu jouk-
ko oli venäläinen Petrovin/Petrovskin 
rykmentti. Paikkaa kutsuttiin myös asia-
yhteydestä riippuen Kampin kasarmiksi 
tai Venäläiseksi kasarmiksi ja nimi Turun 
kasarmi tulee siitä, että se sijaitsi Tur-
kuun menneen maantien alkupäässä. Suojeluskuntalaisten muistomerkki Vanhan kirkon puistossa 1941

Saksalaisten muistomerkki  Vanhan kirkon puistossa 1941
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Turun kasarmilla 1833-1918 olleita venä-
läisiä joukkoja:
• Petrovin rykmentti, 1833 alkaen tai 

aivan alkuajoista alkaen
• 1.Suomenmaalainen rykmentti, aina-

kin 1898
• Tykistöä, 1914
• Sotilasrakennuskomissio, 1914
• Työkomppania (hevoset), 1914
• 2.Pataljoona/107.Jalkaväkirykmentti, 

1916
• 509.Gzatskin jääkärirykmentti, 1917
• 1.Suomenmaalainen Tarkk’ampuja-

tykistöosasto sekä tykistön reservi-
osasto, 1917 

• 1.Linnoitustykistörykmentti, 1917

Turun kasarmin elämä oli kaupunkilai-
sille eräänlainen ihmettelyn aihe ja sitä 
käytiinkin aktiivisesti seuraamassa. Sil-
loisella hiekkakentällä nykyisen Kampin 
ostoskeskuksen tienoilla käytiin seuraa-
massa äkseerausta ja varsinkin Donin 
kasakoiden aikalaiskuvausten mukaan 
huimia ratsastusnäytöksiä. Toisinaan lap-
set myös pääsivät ratsastamaan heidän 
hevosillaan. Turun kasarmin päärakennuk-

sen keskivaiheilla oli ylimmässä kerrok-
sessa kappeli ja toisessa kerroksessa 
juhlasali. Tässä kappelissa on vihitty 1836 
keisarinnan hovineito Aurora Karamzin ja 
venäläinen ruhtinas Paul Domidov. Juhla-
salissa puolestaan toimi ainakin 1850-lu-
vulla kaupunkilaisillekin avoin varuskun-
tateatteri. Näytökset olivat suosittuja ja 
niiden päätteeksi olivat tanssiaiset.

Krimin sota 1853–1856

Krimin sota näkyi ja tuntui Helsingissä. 
Viaporia vahvistettiin ja yleisesti puo-
lustusvalmiutta lisättiin rakentamalla lin-
noitteita ja kaupunkiin saapui lisää jouk-
koja. Sodan alkaessa Turkissa lokakuus-
sa 1853 kaupungissa olleelle sotaväelle 
hankittiin syysmarkkinoilta huomattavia 
määriä ruokaa.
 Kampissa ja sen välittömässä lähei-
syydessä varustautuminen näkyi hyvin 
konkreettisesti, sillä tykkipattereita tuo-
tiin 1853–1854 Katajanokan, Hietalah-
den ja Lapinlahden lähisaarille sekä Si-
nebrychoffin puistoon. Kamppiin ja La-
pinlahteen majoitettiin telttakylään osa 

lähes 30.000 sotilaasta. Näihin kaupun-
kiin sijoitettuihin joukkoihin kuuluivat 
mm. 22. Jalkaväkidivisioona, viisi kre-
natööripataljoonaa, Grodnon husaareja, 
linnoitus- ja kenttätykistöä, ratsuväki-, 
kasakka- ja sapöörijoukko-osastoja.
 Krimin sodan aikana Viaporia pommi-
tettiin ja siellä kuoli 63 sotilasta, muual-
le kaupunkiin osui hajanaisesti ammuk-
sia. Sodan aikana myös Ahvenanmaata 
pommitettiin ja siellä oleva Bomarsun-
din linnoitus raunioitui. Bulevardin var-
rella olevan Aleksanterin teatterin ra-
kentamiseen on käytetty Bomarsundin 
raunioista tuotuja tiiliä.

Autonomian ajan loppu

Aivan 1900-luvun alussa Helsingissä 
oli noin 25.000 sotilasta, joista keskei-
simmät olivat 427. ja 428. Jalkaväkiryk-
mentti, linnoitus- ja kenttätykistöä, Do-
nin kasakat ja Itämeren laivasto. Kaiken 
kaikkiaan ylipäätään Helsingissä ja Kam-
pin alueella oli valtava määrä venäläisiä 
joukkoja ja esikuntia.

Suomalaisia ja venäläisiä joukkoja Hel-
singissä 1808–1918:
• 1808–1809 Henkikaartin kasakkaryk-

mentti ja 200 muuta kasakkaa (saapui-
vat Helsinkiin Viaporin valtausta varten)

• 1820-luvulla Venäläinen pataljoona
• 1832 Meriekipaasi (Merikasarmin 

suomalainen joukko)
• 1854-1855 11.Pataljoona / 22.Divi-

sioona
• 1854-1855 Grenatööripataljoona / 

Grenatööridivisioona ja 1854–1855 
mainintoja myös 2.Prikaati, Gre-
natööridivisioona ja 2.Pataljoona

• 1864 Grenatööridivisioona, 16.Donin 
kasakkarykmentti, 22.Divisioona, 
22.Tykistöprikaaati sijoitettiin tal-
veksi kylämajoitukseen ja kesäksi ta-
kaisin kasarmille

• 1882 24.Divisioonan esikunta, 
24.Tykis töprikaati ja Krasnojarskin 
rykmentti

• 1891–1892 Izborskin pataljoonan hen-
kilökuntaa siirrettiin 1. Suomalaiseen 
kiväärirykmentin 2. pataljoonaan

• 1890-luvulla Venäjän Suomalainen 
Kiväärirykmentti

• 1898  Suomen kaarti
• 1898 1.Tarkk’ampumapataljoona Uu-

denmaan pataljoona
• 1898–1899 6.Kenttäsantarmieskad-

roona L-Viertotie 48-50 tykistöpihalla 
(=Töölön kasarmi)

• 1902-1903 Suomalainen (Suomen-
maalainen) Kivääripataljoonan esi-
kunta, 1. rykmentin kahdeksan 
komppaniaa (yhteensä 1157 sotilasta)

• 1900-luvun alku 427. ja 428. Jalkavaki-
rykmentit, linnoitus- ja kenttätykistöä ja 
Donin kasakat (yht. 25.000 sotilasta)

Lähteet: Kansallisarkisto, Helsingin 
kaupungin arkisto ja Helsinkiä käsit-
televä kirjallisuus.
Kuvat, kartat ja piirustukset: Kansal-
lisarkisto, Museovirasto, Helsingin 
kaupungin arkisto, Helsingin kaupun-
gin museo, Sotamuseo, Työväen ar-
kisto ja kirjoittaja.

Kaartin lasaretin apteekki ja lääkärin huone vuonna 1881

Sanitääriosasto sairaalan edessä 1890-luvulla
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Turun kasarmin asemakaava 1900-luvun vaihteesta

Suunnitelmat päärakennuksesta 
ja talousrakennuksesta

Suunnitelma Hietalahden 
patterista vuodelta 1855
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Kirjaan tarttuessani oletin saavani sel-
vityksen Suomen huoltovarmuuden ny-
kytilasta. Sen sijaan tulin perehtyneeksi 
huoltovarmuuden synty- ja kehityshisto-
riaan. Ensimmäisen maailmansodan jäl-
keinen huoltokatastrofi herätti. Pitkään 
oli kyse lähinnä varmuusvarastoinnista. 
Ruista, rautaa ja ruutia piti olla riittäväs-
ti. 
 Nykyisin puhutaan jatkuvuudenhallin-
nasta. Huoltovarmuuden piiriin on tul-
lut paljon sellaista, josta ei käsitteen 
syntyvaiheissa nähty edes unta, kuten 
tiedonsiirtoverkot. Jatkuvuudenhallintaa 
varten on perustettu monta yritystä, 
joista harva on koskaan kuullutkaan, ku-
ten Leijonaverkot Oy.
 Huoltovarmuuden nykytilaa ei voi 
avata yksityiskohtaisesti kirjan sivuilla, 
mutta olisin silti toivonut sisällön pai-
nottuvan enemmän nykypäivään. Mo-
nen toiminnon kehitys toki kuvataan 
vuoteen 2015 asti, mutta painopiste on 
hieman paperin- ja byrokratian makui-
sessa kehityshistoriassa. Toimikuntia 
toimikuntien perään, vaan eipä tämä 
aihe veijariromaaniksi taipuisikaan.
 Aihetta on harvoin kirjoissa käsitelty. 
Dosentti Ilkka Seppisen kirja on vuo-
delta 1996, joten uusi kirja oli ehdotto-
masti tarpeen. Nyky-yhteiskunta harp-
paa parissa vuosikymmenessä huimasti 
eteenpäin. Fyysisen turvallisuuden rin-
nalle on noussut digitaalinen turvalli-
suus.
 Nyt puheena olevan kirjan takana on 
Huoltovarmuuskeskuksen entinen toi-
mitusjohtaja Ilkka Kananen, joka ehti 
olla talon palveluksessa 33 vuotta. Sik-
si sivuilta välittyy perusteellinen asian-
tuntemus. Sikäli on harmi, että kirjasta 
puuttuvat tyystin kaikki hakemistot. 
 Kirja vilisee lyhenteitä ja nekin olisi 
ollut hyvä koota kirjan loppuun lyhyiden 
määritelmien kera. Visuaalisempi taitto 
olisi tehnyt hyvää luettavuudelle. Kirjas-
sa on vain muutamia taulukoita ja ne-
kin usein varsin pienellä fontilla. Tiukkaa 
asiaa tasapainottaisi raikkaampi ulkoasu.

Suomen huoltovarmuus – Riittääkö 
energia ja ruoka, toimiiko tiedonkulku?

Ilkka Kananen

Docendo, 325 s.

Huoltovarmuuden synty- ja 
kehityshistoria
Seppo Simola

Kirja-arvostelut
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Kirja kertoo tiedustelun ytimessä työs-
kennelleistä naisista, joista monet olivat 
vasta parikymppisiä. Konekirjoittajien 
käsien läpi kulkivat salaisimmatkin do-
kumentit. Kirjan keskeinen näkökulma-
henkilö on lotta Mirjam Käyhkö (myö-
hempi Montonen).
 Vakoojakoululla tai agenttikoululla 
tarkoitetaan Osasto Raskin toimintaa 
jatkosodan asemasotavaiheessa. Osas-
ton tehtävänä oli löytää ja kouluttaa ne 
sotavangit, jotka arveltiin sopiviksi läh-
temään kotimaahansa vakoilutehtäviin. 
Hyökkäysvaiheessa osasto toimi liikku-
vana tiedusteluelimenä päätehtävinään 
kuulustella tärkeimmät sotavangit ja 
seuloa sotasaalisdokumenteista arvok-
kain tieto esiin. 
 Palveluspaikkana vakoojakoulu oli var-
masti yksi sodan mielenkiintoisimmista, 
mutta se oli tietysti vihollisenkin mie-
lenkiinnon kohteena. Henkilöstö naisia 
myöden oli aseistettu sieppaajien tai 
tappajien varalta. Joskus uhka saattoi 
tulla myös osaston sisältä. Vihollinen 
nimittäin onnistui soluttamaan vakooja-
koulun.
 Nuoret lotat ja sotilaat elivät sodan-
kin keskellä nuorten elämää rakastumi-
sineen ja eroineen. Läheisen menettä-
misen uhka oli todellinen, jos sulhanen 
oli vaikkapa kaukopartiomies. Kirjan 
lopussa on varsin mielenkiintoista tie-
toa Saksan suunnitelmista kouluttaa 
suomalaisia – myös naisia – vakoojiksi 
ja sabotööreiksi Suomeen siltä varalta, 
että neuvostomiehitys toteutuu.
 Tarpeetonta toistoa olisi kirjasta voi-
nut karsia. Ajoittainen haparointi detal-
jeissa ei haittaa kokonaisuutta, mutta 
nakertaa uskoa muuhunkin faktantar-
kistukseen. Uskottavuutta puolestaan 
luovat henkilöhakemisto, viitteet ja läh-
deluettelo. Vakoojakoulusta on kirjoitta-
nut aiemmin Mikko Porvali, ja hänen 
kirjoistaan saa lisätietoa aiheesta. 

Agenttikoulun naiset – Lottana vakoili-
joiden ja kaksoisagenttien keskellä

Matti Kosonen – Heidi Ruotsalainen

Tammi, 285 s.

Naisnäkökulmaa vakoiluun 
ja vastavakoiluun
Seppo Simola

Mirjam Montonen eli “Pörri” avautui 
kokemuksistaan tiedusteluosastossa 
ensimmäisenä Huoltoupseerilehdel-
le. Haastattelu on julkaistu lehdessä 
1/2003. (Toim.huom.)
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Kahdestoista panssariseminaari vietiin 
läpi tutulla kaavalla. Asiantuntijat kertoi-
vat panssarijoukkojen historiasta ja ny-
kypäivästä luodaten vähän tulevaakin. 
Puhujina oli virassa olevan ja evp-henki-
lökunnan lisäksi siviilityönsä tai tutkijan 
roolinsa perusteella aihepiiriä tuntevia. 
 Aamupäivä omistettiin historialle. 
Kapteeni Aleksi Lintunen kertoi pro-
gradu -tutkielmansa pohjalta hyökkäys-
vaunuosaston ajokokeista Karjalan Kan-
naksella vuonna 1934 ja filosofian mais-
teri Simo Liikanen puolestaan kirjansa 
Panssarinmurskaajat aihepiiriin liittyen 
Suomen panssarintorjunnan kiirastules-
ta talvisodassa.

Kehityksen kärjestä takapajulaksi

Vaikka Suomessa oltiin kehityksen kär-
jessä vuonna 1919, jolloin perustettiin 
huippumodernilla Renault F.T. 17 -kalus-
tolla varustettu Hyökkäysvaunurykment-
ti, niin kymmenen vuoden sisään suun-
ta oli muuttunut 180 astetta. Rykmentti 

1930-luvun tankkitesteistä 
2010-luvun Leopardeihin
– Panssariseminaari Parolannummella 12. kerran
Seppo Simola

suli vähitellen komppaniaksi. Suomen 
johtopäätös tuolloin oli, että panssari-
hyökkäys ei ole uhka Suomelle, koska 
suomalainen maasto ei sellaiseen so-
vellu. Neuvostoliitto valitettavasti todisti 
näkemyksen vääräksi sekä talvella 1939 
–40 että kesällä 1944.
 1930-luvulla Yleisesikunta kuitenkin 
heräsi todellisuuteen, kun Moskovassa 
sotilasasiamiehenä toiminut everstiluut-
nantti Aladár Paasonen kertoi asema-
maansa kehittävän panssarijoukkojaan 
varsin ennakkoluulottomasti. Mekanisoi-
tujen joukkojen perustaminen ja niiden 
taktiikan kehitys oli alkanut. Ensi viite 
tästä oli vuonna 1929 julkaistu kenttä-
ohjesääntö.

Kokeiluvaunuja Englannista

Englannista hankittiin maahamme muu-
tamia panssarivaunuja vuoden 1934 ko-
keiluja varten. Panssarintorjuntakoulutus 
oli havahduttu aloittamaan loppuvuo-
desta 1933. Vaikka kokeiluissa testattiin 

olemassa olevaa ja mahdollista tulevaa 
panssarikalustoa, niin samalla kehitettiin 
panssariestemalleja. Kokeiluja tehtiin 
kaukoviisaasti sodan ajan suojajoukoille 
suunnitelluilla ryhmitysalueilla.
 Koti- ja ulkomaisten herätteiden ynnä 
tehtyjen kokeilujen perusteella Yleisesi-
kunta tuli siihen tulokseen, että taiste-
lukentän kuva on muuttunut. Linnoitus-
työt Kannaksella aloitettiin ja joukoille 
hankittiin koulutusmateriaaleja. Suoma-
laiskansalliseen tapaan suuntaviivoista 
kehkeytyi riitaa tekniikan ja taktiikan 
välille. Sen seurauksena talvisotaan jou-
duttiin huonosti valmistautuneena.

Panssarintorjunnan kenttätesti 
1939–40

Maisteri Liikanen jatkoi sujuvasti siitä, 
mihin kapteeni Lintunen lopetti. Ruusu-
sen unesta havahduttiin vuonna 1933 
ja ensimmäiset pst-aseet hankittiin 
seuraavana vuonna. Hämeenlinnaan lo-
kakuussa 1939 perustettu Panssarintor-

(Seppo Simola): Seminaariyleisöllä oli tilaisuus tutustua myös 
nykyaikaiseen panssarikalustoon
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juntakoulutuskeskus ehti kouluttaa rin-
tamalle talvisodan aikana 101 panssa-
rintorjuntajoukkuetta, joista vain osalla 
oli tehokas kalusto.
 Sodan kestettyä vajaan viikon alettiin 
muodostaa erillisiä pst-osastoja sekä 
joukkoihin orgaanisia pst-joukkueita. 
Pelkkä organisaatio ei tankkeja torju, 
mutta kättä pidemmäksi joukoille riitti 
usein vain kasapanoksia tai polttopullo-
ja. Jälkimmäisillä tuhottiin lähinnä linjo-
jen läpi ajaneita ja takalinjoille juuttunei-
ta vihollisvaunuja. 
 Panssarintorjuntaan yritettiin käyttää 
jopa siihen täysin kelvottomia jalkavä-
kitykkejä. Kaluston lisäksi puutteita oli 
myös taktisessa osaamisessa sekä 
panssarintorjunnan ja muiden joukkojen 
yhteistyössä. Pioneerienkin päätyö alkoi 
olla panssarintorjunta.
 Bofors-panssarintorjuntatykit puri-
vat vihollispanssariin, miinat hidastivat 
hyökkäystä ja kenttätykkien suora-am-
munnalla tuhottiin vaunuja, mutta vasta 
Viipurin esikaupunkien tasalla panssa-
rintorjunta alkoi olla järjestetty koko-
naisvaltaisesti ja määrätietoisesti. Liian 
monta pst-tykkiä jäi matkan varrelle, 
kun asemat kerta toisensa jälkeen piti 
jättää.

Aseharvinaisuuksia 
kalustoesittelyssä

Sodan aikana saatiin Euroopan eri kol-
kista haalituksi varsin sekalaista pst-
kalustoa. Toimiva hankintalähde olivat 
motitetut vihollisjoukotkin, mutta tämä 
resurssi valitettavasti tyrehtyi sodan 
aikana. Pst-kalustotilanne oli sodan lo-

pulla kriittinen saaduista täydennyksistä 
huolimatta. 
 Lounastauolla oli tuttuun tapaan ka-
lustonäyttely. Teeman mukaisesti näh-
tävillä oli runsaasti talvisodan pst-kalus-
toa. Aamupäivän esityksissä vilahdellut 
kalusto konkretisoitui hallilla mm. moni-
en harvinaisten panssarintorjuntakivää-
rien hahmossa, eikä 20mm:n Madsen 
pst-tykkikään ole aivan jokapäiväinen 
tuttavuus. Nykyistä panssarikalustoa oli 
esillä niin runsas otos, että varattu aika 
kävi niukaksi. 

Läpileikkaus panssarialan 
kehitystoiminnasta

Kalustokatsauksen jälkeen tehtiin noin 
viidenkymmenen vuoden aikahyppy. 
Majuri Harri Mäkelä antoi kattavan lä-
pileikkauksen Panssarikoulun kehitys- ja 
tutkimustoiminnasta kahden organisaa-
tiouudistuksen väliseltä ajalta. Panssa-
rikoulun organisaatio muuttui vuonna 
1993 ja silloin luotu tutkimusorganisaa-
tio sulautettiin Maavoimien tutkimus-
keskuksen panssarisektoriksi vuonna 
2015.
 Panssarikoulun tutkimus- ja kehittä-
mistyö oli hyvin monipuolista. Johtolan-
kana uudessakin organisaatiossa on so-
tamateriaalin suorituskyvyn sekä käytet-
tävyyden testaaminen ja vertaaminen 
asetettuihin vaatimuksiin. Tärkeää työtä 
on ollut myös eri kalustovaihtoehtojen 
evaluointi.
 Kaluston, aseiden ja asejärjestelmien 
ohella on tutkittu ja kehitetty panssari-
taktiikkaa, taistelutekniikkaa, organisaa-
tioita ja tietojärjestelmiä. Kokonaisval-

(Seppo Simola): Hallissa oli Leopardin rungolle asennettu Marksmanin it-tykkitorni.

taisten projektien lomassa on saatettu 
kehittää vaikkapa yksittäistä panssari-
vaunun lisälaitetta, kuten kuormalavaa 
MTLB-vaunun katolle. 

Asetoimittaja löi hanskat tiskiin

Panssari-ilmatorjunnan kalustoa on vuo-
roon varikoitu ja vuoroon otettu takai-
sin käyttöön. Onneksi kaikkea käytöstä 
poistettavaa ei oikopäätä sulateta. Maa-
ilma voi muuttua, kuten aamupäivän 
historiaesitelmissä kuultiin. Panssarise-
minaarin puuhamies, diplomi-insinööri 
ja insinöörimajuri (evp.) Esa Muikku 
astui lavalle kertomaan panssari-ilmator-
junnan vaiheista.
 Panssari-ilmatorjuntamme oli 1960-lu-
vulta 1980-luvulle ja osin sen jälkeen-
kin ZSU-57-2 -vetoista. T-54:n alustalle 
Neuvostoliitossa konstruoitu 57-millinen 
kaksoiskanuuna oli käypä sotakone, jos 
sattui olemaan kaunis ilma eikä ollut pi-
meää. Koska tämä ei Suomessa usein-
kaan toteudu, niin piti selvittää, mitä 
maailmalla olisi tarjota Suomen panssa-
ri-ilmatorjunnalle.
 Brittiläinen Marconi Command and 
Control Systems (MCCS) myi Marks-
man-merkkistä it-vaunun tornia, johon 
oli asennettu 35-millinen kaksoiskanuu-
na. Torni oli sovellettavissa monelle eri 
vaunurungolle. Kustannuksia säästyy, 
kun lavetteina voi käyttää vanhoja run-
koja.
 MCCS:n tornia kokeiltiin Suomes-
sa vuonna 1987. Tulos oli muutamista 
puutteistaankin huolimatta niin rohkai-
seva, että hankintapäätös tehtiin seu-
raavana vuonna. Tornit saapuivat Suo-
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meen alkuvuonna 1991, ja laveteiksi 
oli hankittu Puolasta kymmenen T-55:n 
runkoa.
 Modernin it-vaunukaluston käyttöön 
otto oli suuri mediatapahtuma loka-
kuussa 1991. Järjestelmän viimeiset 
loppuhyväksynnät tehtiin ”pienten sää-
töjen” jälkeen vuoden 1992 puolella. 
Näitä ”pieniä säätöjä” kertyi vuoteen 
2002 mennessä alun toista tuhatta (!) 
ja BAE:ksi muuttunut MCCS löi siinä 
vaiheessa hanskat tiskiin varsinkin, kun 
Suomi lopulta jäi ainoaksi Marksman-
asiakkaaksi. 
 Siitä alkaen Suomi pärjäsi omillaan, ja 
nyt Marksman-torneja ollaan siirtämäs-
sä vanhojen Leo 2A4:ien rungoille. Mal-
livaunu oli mukana kalustoesittelyssä.

Uudet Leopardit

Kapteeni Petri Kainulaisen aihe, Leo-
pard 2A6:n käyttöönotto Suomessa, on 
hyvin ajankohtainen. Osa vaunuista on 
jo tullut ja lisää on tulossa. Aiemmin 
hankittujen Leopard 2A4:n suunnitel-
tu Mid-Life-Update muuttuikin eräksi 
hollantilaisia Leo 2A6:sia, koska niistä 
saatiin vinkkiä sopivasti päivityssuunnit-
telun aikana. Vaihtoehtoina olivat myös 
saksalainen Leo 2A5 ja ruotsalainen 
STRV-122, joka on Leo 2:n ruotsalainen 
jatkokehitelmä.
 Hankinnalta edellytettiin vähintään 
2030-luvulle yltävää suorituskykyä ja 
järjestelmäkokonaisuutta, eli vaunujen 
lisäksi oli saatava koulutusvälineet, kou-
lutus, varaosat ja dokumentaatio.   
 Hollannin Leo 2A6:t ovat modernisoi-
tuja 2A4:a. Tulivoimaa, johdettavuutta ja 
liikkuvuutta on parannettu. Tykissä on 
pidempi putki, ammuksella suurempi 
lähtönopeus ja parempi läpäisy. Vakain 
ja johtajan periskooppi ovat paremmat. 
Hyvä tuntomerkki on integroitu tornin 
panssarointi, muu lisäpanssarointi ei 
erotu aivan niin selvästi.

Varusmies- ja reserviläiskoulutus 
jo 2016

Hollannissa koulutettiin pieni ryhmä 
kantahenkilökuntaa, joka käynnisti hen-
kilökunnan koulutuksen kotimaassa. Ta-
voitteena oli huolto-osaaminen ja jatko-
koulutuskyky Suomessa syksyllä 2015. 
Varusmieskoulutus alkaa kuluvana vuon-
na, samoin reserviläisten muuntokoulu-
tus. Monipuoliset simulaattorit helpot-
tavat työtä.
 Hollannin oma Leo-koulutus oli ajettu 
niin alas, että kouluttajat suomalaisryh-
mää varten piti kutsua reservistä. Koe-
ammunnat suoritettiin Niinisalossa, kos-
ka Hollannissa ei ole enää kymmeneen 
vuoteen saanut ampua 120-millisiä.

(Seppo Simola): Nähtävillä oli useita harvinaisia panssarintorjuntakiväärejä Panssarimuseon 
kokoelmista.

(Seppo Simola): Tanskalaisesta 20-millisestä Madsen konetykistä oli myös panssarintorjun-
taversio. Aseen pst-käyttö lopetettiin vuonna 1942, mutta lopullisesti se poistettiin Suomen 
puolustusvoimien käytöstä vasta vuonna 1986.
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Logistiikkaveljet yh-
teiskuvassa virolais-
veteraanien kanssa. 
Eturivissä veteraanit 
Gunnar Laev, Edvard 
Miller, Edgar Sinisalu 
ja Eiland Vilepill.

Suomen Sotaveteraanien Viron yhdistyksen ja Viron Vapaus-
taistelijoiden Tallinnan osaston perinteinen kirkkopyhä järjes-
tettiin 20.2. Kaarlin kirkossa Tallinnassa.
 Suomesta tilaisuuteen oli kutsuttu pieni joukko veteraani-
työn tukijoita, heidän joukossaan viisi yhdistyksemme jäsentä.
 Juhlajumalanpalvelukseen osallistui toistasataa veteraania, 
heidän omaistaan ja muuta kutsuvierasta. Liturgian suoritti-
vat Viron Puolustusvoimien kappalaiset everstiluutnantti Taa-
vi Laanepere ja luutnantti Peeter Paenurm. Vaikuttava tilai-

suuden päätteeksi luettiin kaikkiaan 52:n edellisenä vuotena 
poisnukkuneen virolaisveteraanin nimet.
 Päivä jatkui yhteisellä lounaalla, jossa samalla kunnioitettiin 
Viron 98. itsenäisyyspäivää. Suomen Puolustusvoimien ter-
vehdyksen tilaisuudessa esitti puolustusasiamies, komentaja 
Jussi Voutilainen.
 Lämminhenkinen juhlapäivä oli mainio muistutus veljeskan-
sojen kiinteistä suhteista ja samalla kunnianosoitus sotiem-
me veteraanien uhrauksille.

Eiland Vilepill (s.1923) hakeutui vapaaeh-
toiseksi Suomen armeijaan talvella 1942. 
Suomenlahden ylitys tapahtui hiihtäen 
haastavissa oloissa. Päivällä piti piiloutua 
puna-armeijan ja saksalaisten lentokoneilta, 
yöllä vaarana oli putoaminen meren jäätä 
halkoviin railoihin. Yritys onnistui ja Vilepill 
liitettiin aluksi JR 47:n riveihin ja myöhemmin 
virolaisten oman joukko-osaston JR 200:n 
vahvuuteen. Hän osallistui taisteluihin Raja-
joella, Karjalan Kannaksella, Viipurinlahdella 
ja Vuoksen rintamalla. Sotatoimet jatkuivat 
1944 Tarton rintamalla ja myöhemmin vielä 
Saksan maaperällä, jossa hänet vangittiin 
rauhan tultua. Vilepill kiittelee suomalaista 
lääkintähuoltoa: “Pääsin Suomeen kuntou-
tukseen vuonna 1996. Siellä kiinnitettiin huo-
miota huomattavan turvonneeseen jalkaani. 
Niinpä minut passitettiin keskussairaalaan, 
jossa jalastani poistettiin minua vuosikym-
menet vaivanneet käsikranaatin sirpaleet.” 
Parempi myöhään kuin milloinkaan...

    Vilepill on hyväksytty Suomen armei-
jaan vuonna 1942.
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Yhdistyksen tapahtumia

Logistiikkaupseerikoulutuksen ja Logistiikkaupsee-
rit ry:n 90-vuotisjuhla järjestetään 30.9.2016 Santa-
haminassa Helsingissä. Sääntömääräinen syysko-
kous järjestetään juhlan yhteydessä.
 
Perinteinen huoltotapahtuma järjestetään 17.9.2016 
Hattulassa.
 
Sveitsiläiset huoltoupseerit vierailevat Suomessa 
11.–18.9.2016

Yhdistyksen syyskokous ja 90-vuotisjuhla 
Santahaminassa 30.9.2016

Päivä alkaa syyskokouksella ja huipentuu iltajuhlaan. 
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet seuraavassa lehdessä.

31.12.2015 
Kenraaliluutnantti Raimo 
Jyväsjärvi luovutti 
Pääesikunnassa Jouko 
Tuunaiselle soljen huollon 
ansioristiin numero 5 

– Jouko Tuunainen, ekonomi, kauppa-
neuvos, res. majuri
– Huoltoupseeriyhdistyksen hallituksen 
jäsen 1984–1987, valtuuskunnan jä-
sen 1988–1999, josta puheenjohtajana 
1994–1999
– Jalkaväkisäätiön valtuuskunnan ja ta-
lousvaliokunnan jäsen 1994–2015
– Puolustushallinnon rakennuslaitoksen 
johtokunnan puheenjohtaja 2003–2014 

(varapuheenjohtajana aina virassa ollut 
huolto-/sotatalouspäällikkö)
– valtakunnallinen maanpuolustuskurssi 
1986
– palkitsemiset em. lisäksi mm.: Suo-
men Leijonan komentajamerkki, 2.lk Va-
paudenristi, Sotilasansiomitali, Jalkavä-
en ansioristi soljen kera
– Tuunainen osallistui kokelaana 1966 
Santahaminassa kuukauden mittaiselle 
huoltoupseerikurssille eli taival huolto-/
logistiikkaupseerina on kestänyt kun-
niakkaat 50 vuotta 

Logistiikkaupseeri onnittelee 
Jouko Tuunaista!

Yhdistyksen tapahtumia

Tulevia tapahtumia



Esimerkiksi kaiken tarpeellisen sunnuntaiselle  
brunssihetkelle parhaassa seurassa.  
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Tervetuloa 
omaan kauppaan!
Palvelemme  
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